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Voorwoord 
Dit afstudeerproject is begonnen met een fascinatie 
voor twee onderwerpen die naar mijn mening een 
grote verrijking kunnen vormen voor onze 
gebouwde omgeving. Namelijk fractalen en 
daglicht. 
Ik voelde me geroepen om tijdens mijn afstuderen 
me te verdiepen in deze onderwerpen en deze in te 
zetten om onze gebouwde omgeving beter toe te 
spitsen op onze natuurlijke behoeftes. V oor u ligt 
het resultaat. Veel leesplezier. 
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l.Algemeen 

1.1 Probleemveld 
Behoefte aan natuurlijkheid 
De mens heeft een diepgewortelde emotionele 
verbondenheid met de natuur. We hebben een 
aangeboren affectie voor natuurlijke vormen, 
natuurlijke licht is onontbeerlijk voor de gezondheid 
en productiviteit van de mens en de natuur heeft een 
positieve psychologische en fYsiologische ïnvloed op 
ons. Mensen hebben hier altijd naar geleefd. Tot niet 
zo lang geleden leefde de mens n<>g voornamelijk 
buîten in de natuur. Toch liet de mens deze 
natuurlijke omgeving achter om massaal in steden te 
gaan leven. 
Ongetwijfeld heeft de verstedelijking veel positieve 
effecten op sociaal en cultureel vlak. Het nadeel is 
echter dat in de moderne stedelijke leefomgevingen 
steeds minder natuurlijkheid te herkennen is. 
Hierdoor blijft onze aangeboren neiging naar natuur 
vaak onbeantwoord. Met de verstedelijking is er dus 
een discrepantie ontstaan tussen onze aangeboren 
voorkeuren en de huidige 'niet-natuurlijke' steden 
waarin we leven. Ondanks het aanpassingsvermogen 
van de mens evalueren we onze omgevingen nog 
steeds op de aanwezigheid van elementen die in de 
voorouderlijke omgeving bijdroegen tot 
overlevingskansen, zoals de aanwezigheid van 
vegetatie. Omdat het brein in stedelijke omgevingen 
weinig geruststellende prikkels herkent, zullen we de 
stedelijke omgeving visueel vaak minder waarderen. 
Ook heeft dit nadelen voor onze (geestelijke) 
gezondheid. Een drukke stedelijke omgeving kan 
stress opwekkend werken terwijl een natuurlijke 
omgeving juist stress verminderend werkt. Ook is 
aangetoond dat men beter kan functioneren en 
concentreren in een natuurlijke omgeving. Kortom, er 
is behoefte aan een architectuur waarbij de natuur 
opnieuw wordt geïntegreerd in onze leefomgeving. 

Afbeelding 1: Versdil natuurliJke leefomgeving en 
moderne leefomgeving 
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Bestaande bouw 
De moderne gebouwen die in onze steden het 
straatbeeld bepalen worden vaak gekenmerkt door 
strakke niet-natuurlijke vormen. Waar in historische 
panden nog veel gelijkenissen met de natuur te vinden 
zijn, bestaat onze nieuwbouw veelal uit rechte lijnen 
en niet-gedifferentieerde vlakken. In onze manier van 
bouwen lijken we zo langzaam van onze 

oorspronkelijke leefomgeving af te dwalen. oorspronkelijke leefomgeving 

Een soortgelijke discrepantie is ook terug te vinden in 
het daglichtklimaat van onze gebouwen. De mens is 
van oorsprong een echt buitendier. We leefden 
jarenlang voornamelijk buiten en ons lichaam was 
gewend aan grote hoeveelheden daglicht. 
Tegenwoordig brengen we een steeds groter deel van 
de dag binnen door. Vandaar dat in onze gebouwen 
een goed daglichtklimaat erg belangrijk is. Ondanks 
de overduidelijke bewijzen van de positieve werking 
van daglicht op het functioneren van de mens wordt 
er in gebouwen relatief weinig aandacht besteed aan 
een goed daglichtklimaat. In veel bestaande gebouwen 
laat het daglichtklimaat daardoor te wensen over. 

Er is dus zowel op het gebied van uiterlijke 
verschijning als daglichtklimaat behoefte om onze 
gebouwde omgeving beter. toe te spitsen op ouz.e 
natuurlijke behoeftes. 

Natuurtljke vormen ===== .,.._ 

!I I I 
moderne leefomgeving 
Natuurlijke wonnen --===::J 
D"!!llcltt 

Afbeelding 2: Gebrek ctan watulfflijke· vormen en 
daglicht in moderne /eifomgeving. 
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1.2Aanpak 

Doel Q
0

ÜoÜoo 

Het doel van het project is een eerste stap te zetten cPQ
00

o:Qc3~ 
om onze stedelijke omgeving meer toe te spitsen op 

0 

0 ° Praetalen 
onze behoefte aan natuurlijke vormgeving en daglicht. 

0 
Gebruik Dagliél{tf \ 

Aanpak 
De manie.r waarop dit wordt aangepakt is een 
bestaand gebouw te nemen dat niet goed beantwoordt 
aan onze natuurlijke behoeftes aan natuurlijke 
vormgeving en daglicht en dit zodanig aan te passen 
dat het gebouw wel die natuurlijke beleving krijgt 
waar de mens behoefte aan heeft. De bedoeling is op 
deze manier van het betreffende gebouw een prettig 
leefbaar en gezond gebouw te maken. 

De verwachting is door de stedelijke architectuur te 
verrijken met natuurlijke beleving, onze leefomgeving 
visueel aantrekkelijker en gezonder te maken. 
I-lierdoor zullen we ons prettiger voelen en zullen we 
beter functioneren in onze dagelijkse omgeving. 

Verdere uitleg 
Een voor de hand liggende manier om meer 
natuurlijkheid in onze leefomgeving te brengen is het 
plaatsen van veel groenvoorzieningen. Maar dat 
verandert niets aan de onnatuurlijkheid van onze 
gebouwen. Een andere mogelijkheid is imiteren van 
de natuur in de architectuur zelf. Dit kan door de 
natuur direct te kopiëren. Bijvoorbeeld door het 
toepassen van bloemen- en plantenmotieven in 
omamenten zoals dat in de jugendstil gebeurt. Ook 
kan men een meer schematische imitatie van de 
natuur toepassen zoals dat gebeurt in Gotische 
kathedralen of de ontwerpen van Santiago Calatrava. 

Afbeelding 3: De facetten fractalen, daglicht en 
gebruik ifillen de belangrijkste instrumenten vormen 
om het bestaande pand een jmttig leifbaar en gezond 
gebouw te maken. 
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Het idee in deze opgave is echter om elke directe 
gelijkenis met de natuur los te laten en alleen de 
onderliggende vormkenmerken toe te passen in de 
architectuur. Zo hoop ik tot een oplossing te komen 
die het gebrek aan natuurlijke vormgeving in de 
stedelijke omgeving op een kernachtige manier 
aanpakt. 

Afwijkend van veel andere projecten is het hier dus 
niet direct de bedoeling om de natuur ervaarbaar te 
maken in het gebouw, maar om het gebouw zelf een 
natuurlijke beleving te _geven. 

Recent onderzoek (Jqye, 2007) heeft aangetoond dat 
de fractale geometrie een belangrijk onderliggend 
vormprincipe is dat in de natuur een bijzondere 
aantrekkingskracht veroorzaakt (tfe hoqfdstuk 2). 

De bedoeling is te onderzoeken hoe de fractale 
geometrie kan worden verwerkt in de architectuur en 
hoe dit kan worden toegepast op het bestaande pand 
om de visuele beleving ervan van binnen en buiten te 
verbeteren. 

Daarnaast wordt ook het daglichtklimaat van het 
gebouw onder de loep genomen. Er zal worden 
onderzocht welke ingrepen er gedaan moeten worden 
om het gebouw een gezond en prettig daglichtklimaat 
te geven. 

Een derde punt van belang voor de transformatie van 
het gebouw is het toekomstige gebruik van het 
gebouw. 

Onderzoek op gebied van fractalen, daglicht en 
gebruik zal dus de belangrijkste input vormen om 
van het bestaande pand een prettig leefbaar en .gezond 
gebouw te maken. De verwachting is dat het inzetten 
van de combinatie van deze facetten een goede 
strategie is om veel bestaande gebouwen te verrijken. 
Deze facetten pakken namelijk essentiële punten aan 
die belangrijk zijn voor een prettige beleving van onze 
gebouwde omgeving. 
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1.3 Keuze gebouw 
Nu rest de vraag welk bestaand gebouw te 
onderwerpen aan deze opgave. Zoals gezegd staat 
onze stedelijke omgeving vol met gebouwen die in 
hun vormgeving weinig- tot geen overeenkomsten met 
de natuur hebben en waar er ruimte is vo.or 
verbetering van het daglichtklimaat. 

Uiteindelijk is de keuze gevallen op het voormalig 
hoofdkantoor PTI Post aan het stationsplein in 
Eindhoven (zie ajb. 5). Ten eerste omdat het gelegen 
is in een sterk stedelijke omgeving. Ten tweede 
omdat het geb.ouw door de drukte van de locatie en 
de vrije ligging door veel mensen en van grote 
afstand waarneembaar is. Dit verhoogd de impact 
van het gebouw op de stad. 

Daarnaast biedt de vrije ligging in combinatie met de 
vorm van het gebouwmogelijkheden voor een goede 
daglichttoetreding. 

Ook bezit het gebouw ruimtelijke kwaliteiten die 
goede mogelijkheden bieden voor het onderbrengen 
van een nieuwe functie. Het bestaat uit zes 
verschillende volumes die samen een gevarieerd 
scala aan ruimten onderbrengen. Veel ruimten zijn 
open en kennen een grote verdiepingshoogte. Deze 
eigenschappen dragen bij aan een prettige 
ruimtelijke ervaring. 

Wat ook mee speelt is dat het gebouw nu niet in 
gebruik is. Het staat er leeg en vervallen bij. Dit doet 
afbreUk aan de beleving en bet functioneren van de 
locatie en werkt als extra motivatie om dit pand aan te 
pakken. 

l'ractal n Daglicht 
' 

( r •l ruik 

./1jbeelding4: Keuze gebouw 

Afoedding 5: V oormalig Hoofdkantoor PTT 
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1.4 Gebruik 
Het gebouw wordt zo getransformeerd dat er een 
breed scala aan functies in gevestigd kunnen worden.. 

De ligging van het gebouw is ideaal voor een 
openbaJ;e functie. Het is. .een belangrijke en druk 
bezochte plek in de stad die goed te bereiken is. De 
nadruk van de opgave zal daarom liggen om het 
gebouw geschikt t-e rrutken voor openbare functies. 

1.50nderzoeksopzet 
In totaal ziet de onderzoeksopzet er als volgt uit. 
Zoals te zien is in afbeelding 6 bestaat het onderzoek 
uit vier verschillende sporen. p·ç.o0. 

Cf0~Qo: Het eerste spoor is het deelonderzoek naar • o·Fractalen 
0 

Gebruik D~\ 
fractalen. Dit begint met algemeen onderzuek naar 
het gebruik van fractalen in de ru;chitectuur. Hieruit 
zullen een aantal uitgangsptmten volgen over hoe 
door het gebruik van fractalen gebouwen een meer 
natuurlijke belevingswaarde kunnen krijgen. Op basis 
daarvan wordt onderzocht welke specifieke ingrepen 
er in het gebouw gedaan moeten worden. (Zie 
hoofJstuk 2) 

Het tweede spoor is het deelonderzoek naar daglicht. 
Dit begint met onderzoek naar welke 
daglichtomstandigheden ideaal zijn voor ons 
functioneren in een gebouw. Hieruit volgen een aantal 
uitgangspunten op basis waarvan wordt onderzocht 
welke ingrepen het gebouw nodig heeft om een 
prettig en gezond daglichtklimaat te verkrijgen. (Zie 
hoofdstuk 3) 

Het derde spoor is het deelonderzoek naar het 
beoogde gebruik van het gebouw. Op basis hiervan 
wordt bepaald welke ingrepen er nodig zijn om het 
gebouw goed telaten functioneren op zichzelf maar 
ook in haar omgeving. (Zie hoofdstuk 5) 

Gebouw 

Van binnen een prettig en 
gezond gellouw waarin men 
goed kan functioneren . 

Analyse 
gebouw 

Van buiten een toegevoegde 
W:l::trrlc voor de omgeving 

omdat de visuele verschijning 
inspedt op orr;;e innerlijke 
behoefte aan naruurijjke 
·vormgeving 

Afbeelding 6: OtUie.r:zaekopzet 
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Het vierde en laatste spoor is de analyse van het 
bestaande gebouw. Hierin worden de verschillende 
facetten van het gebouw uitvoering onder de loep 
genomen. Er wordt bepaald wat de kwaliteiten en de 
zwaktes van het gebouw zijn. Dit om inzicht te 
krijgen welke ingrepen nodig en mogelijk zijn in het 
gebouw. (Zie hoofdstuk 4) 

Er zijn dus een viertal hoofdsporen op basis waarvan 
ingrepen in het gebouw gedaan worden. Het is de 
bedoeling dat deze sporen nietJas van elkaar staan 
maar elkaar zullen beïnvloeden om zo tot een sterke 
en coherente transformatie te komen. 

Uiteindelijk moet dit resulteren in een gebouw dat van 
buiten een toegevoegde waarde is voor de stad omdat 
de visuele verschijning ervan inspeelt op onze 
innerlijke behoefte aan natuurlijke vormgeving en van 
binnen een prettig en gezond gebouw is waarin men 
goed kan functioneren. (Zie hoofdstuk 6 en 7) 
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1.6 Motivatie 
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de beleving van 
architectuur~ In wat de gebouwde omgeving voor 
invloed heeft op de mens. Architectuur is er immers 
voor de mens en zal daarom altijd gebaseerd moeten 
worden op de menselijke perceptie. Naar mijn mening 
zouden ontwerpers hier meer (directe) aandacht aan 
moeten besteden. 
Bij het lezen van een artikel over het 
promotieonderzoek van Yannick Jqye met de titel 'A 
tentative argument Jor the inclusion of nature-based Jorms in 
ctrchitecture'werd ik meteen enthousiast en·was ik 
vastbesloten om hier iets mee te doen tijdens mijn 
afstudeerproject. 

Ook vind ik daglicht een interessant en veelzijdig 
onderwerp. Daglicht is altijd wisselend in intensiteit, 
.richting en Jüeur. V oor .architecten is het .mogelijk 
hierop in te spelen en dynamiek in het gebouw te 
brengen. Het verdiepen in dit onderwerp lijkt mij een 
investering waar ik .de rest van mijn leven profijt van 
heb. Dit omdat daglicht in bijna elke ontwerpopgave 
een belangrijke rol speelt. Kennis en inzicht op dit 
gebied is dus altijd welkom. 

Daarnaast vind ik het interessant om een bestaand 
gebouw een transformatie te geven. Nederland staat 
vol met oude gebouwen die niet meer goed 
beantwoorden aan de eisen die eraan gesteld worden. 
Het -is een dankbare taak om deze gebouwen zo aan 
te passen dat ze wel aan die eisen voldoen terwijl de 
oorspronkelijke kwaliteiten van het gebouw bewaard 
blijven of zelfs versterkt worden. 

Ook is deze opgave een goede mix tussen 
bouwtechniek en architectuur. Het algemene 
probleem van de disconnectie van mens en na tuur is 
een architectonisch probleem. Door het probleem toe 
te passen om een bestaand gebouw wordt daarbij een 
meer bouwtechnisch probleem geïntroduceerd. De 
opgave vraagt dus om zowel bouwtechnische als 
architectonische benadering. Het leek mij een 
interessante uitdaging om deze opgave tot een goed 
einde te brengen. 
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2. Praetalen 

2.1 Inleiding fractalen 
Het in hoofdstuk 1 genoemde facet fractalen vraagt 
om enige uideg. De mens heeft een aangeboren 
affectieve band met natuurlijke vormen. Een van de 
bijzondere aantrekkelijke eigenschappen van natuur is 
dat er veel fractale patronen in voorkomen. 
Kenme.rkend voor fractale patronen is dat ze een 
oneindige hoeveelheid details bezitten, en dat de 
motieven zich op steeds kleinere schaal herhalen. 
Neem bijvoorbeeld een boom. Een zijtak van een 
boom heeft dezelfde vorm als de gehele boom. Een 
kleinere z~tak is weer gelijk aan de grote zijtak en de 
gehele bcom. Een nog kleiner twijgje is opnieuw een 
boom in miniatuur. Ook in andere natuurlijke 
objecten zoals planten en bliksemschichten zijn 
fractale patronen te herkennen (zie afb. 2.0). 

Recent onderzoek (fqye, 2007) heeft aangetoond dat 
de aantrekkingskrachtvan natuur in architectuur kan 
worden gesimuleerd door het gebruik van deze 
fractale patronen. In dit onderzoek getiteld 'A tentative 
argument for the inclusion of nature-based forms in architecture' 
komen een aantal interessante punten naar voren. Ten 
eerste de (sterk beargumenteerde) veronderstelling dat 
mensen een aangeboren voorliefde hebben voor 
natuurlijke elementen. Ten tweede de constatering 
van het probleem dat er in moderne stedelijke 
omgevingen steeds minder mogelijkheden zijn tot 
contact met de natuur. En ten derde en meest 
belangrijke de hypothese dat dit probleem voor een 
deel kan worden tegengegaan door de imitatie van 
natuurlijke vormeigenschappen in architectuur. Joye 
geeft aan hoe op verschillende wijzen de 
belevingswaarde van natuur in te brengen is in 
architectuur. Hij geeft een duidelijk overzicht van 
bestaande ontwerpbenaderingen waarin natuurlijke 
vormen of elementen worden toegepast. Daarnaast 
introduceert hij de 'fractale architectuur' als een 
nieuwe, veelbelovende ontwerpbenadering om de 
belevingswaarde van na tuur in te brengen in de 
architectuur. 

Ajbeefding 2.0:jractafe patronen in de natuur 
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Door het lezen van Joye's onderzoek ben ik 
enthousiast geraakt om me verder te verdiepen in 
deze ontwerpbenadering van 'fractale architectuur'. 
Het idee is om in dit afstudeerproject deze 
ontwerpbenadering verder te onderzoeken en toe te 
passen in een concreet ontwerp. Dit is in de 
architectuur een ongebaand pad en naar mijn mening 
liggen hier interessante kansen om de gebouwde 
omgeving te verrijken en meer toe te spitsen op onze 
innerlijke behoeftes. 
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2.2 Wat zijn fractalen? 

"C/ouds are nol spheres, mounlains are nol cones, coast/ines are 
nol cirdes, and bark is nol smoolh, nor does /ightning travel in 
a straight fine" 
(Mande!brot in Bovi/1, 1996) 

Dit citaat van Mandelbrat geeft aan dat de euclidische 
geometrie (de perfecte kubussen, bollen, piramides en 
kegels) niet de beste manier is om natuurlijke objecten 
te beschrijven. In 1975 introduceerde Benoit 
Mandelbrot het woord Jradacr/' om de onregelmatige 
vormen uit de natuur te beschrijven. Hij ontdekte dat 
deze onregelmatige vormen te modeleren zijn door 
een set van relatief simpele wiskundige transformaties. 
De belangrijkste eigenschap vanfractalenis dat ze 
dezelfde details bezitten op verschillende 
schaalniveaus. Ze bestaan uit steeds kleinere kopieën 
van zichzelf. Deze eigenschap wofdt zelfgelijkenis 
genoerneL Dit is duidelijk .te zien in de serie van foto's 
van een bloemkool in afbeelding 2.1. Bij inzoomen is 
te zien dat de kleine roosjes kleine kopieën zijn van de 
hele bloemkool. Bij een dergelijk natuurlijke fractaal 
stopt de zelfgelijkenis op een bepaald punt. Bij 
wiskundige fractalen is dit niet het geval, hierbij gaat 
de zelfgelijkenis oneindig door. In de wiskunde 
bestaan drie verschillende vormen van zelfgelijkenis: 
strikte zelfgelijkenis, quasi zelfgelijkenis en statistische 
zelfgel:ijkerris. 

Strikte zc!fge/ijkcnis 
Strikte zelfgelijkenis geeft aan dat elk detail van de 
fractaal een exacte kopie is van de hele structuur. Een 
voorbeeld hiervan is de Sierpinski driehoek 
(afbeelding 22). Deze driehoek ontstaat door steeds 
elke driehoek onder te verdden in kleinere 
driehoeken met een schaalfactor van 1/2. Elk deel 
van de driehoekis exact gelijk aan het geheel 

Afbeelding 2.1: Fractale struduur van bloemkool 

Afbeelding 2.2: Sierpinski driehoek 
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Quasi ze!fgeljjkenis 
We spreken van quasi zelfgelijkenis als de delen 
herkend wordt als gelijk aan het geheel, maar niet op 
een wiskundige manier. Deze eigenschap is aanwezig 
bij de Mandelbrat verzameling (afbeelding 2.3). Bij 
inzoomen zijn de details min of meer gelijk, maar 
gedraaid en iets andere versies van het geheel. 

statistische ze!fgei!Jkenis 
Statistische zelfgelijkenis houdt in dat een statistische 
trend op verschillende schaalniveaus voorkomt. Een 
voorbeeld hiervan is de contour van een berg 
(-afbeelding 2.4). Deze heeft een duidelijke opwaartse 
tendens en deze trend is waarneemhaar op 
verschillende schaalniveaus. 

Afbeelding 2.3: Mandelbrot verzameling 

Afbeelding 2.4: Statistische Ze!fgely"-kenis 

16 



2.3 V oorbeelden gebruik van fractalen in 
architectuur 

Het gebruik van fractalen in architectuur is niet 
nieuw. Er zijn diverse voorbeelden te vinden van 
projecten waar fractalen zijn toegepast in het ontwerp. 
Opvallend is dat dit op erg uidopende manieren is 
gebeurd: 

2.3.1 Fractale plattegronden 

Sint-Pietersbasiiiek, Bramante 
In de plattegrond van Bramante's ontwerp voor de 
Sint-Pietersbasiliek is een fractale structuur te 
herkennen. In de binnenhoeken gevormd door de 
armen van het centrale kruis bevinden zich vier 
kleinere gelijkvonnige kruizen. In de binnenhoeken 
van deze kleinere kruizen bevinden zich nog kleinere 
miniaturen. Gelijke eenheden worden op 
verschillende schaalni-veaus herhaald. 

Ark of the Worid, Greg Lynn 
Greg Lynn gebruikte in zijn Ark of the World fractale 
vormen (afbeelding 2.6). De contour van de 
waterpartij heeft de vorm van een bekende fractaal, 
namelijk de Mandelhrot set (afbeelding 2.3). 

Paimer House, Frank Uqyd Wright 
Wrights Palroer house is ontworpen op een raster van 
gelijkbenige driehoeken. De plattegrond is zo 
ingedeeld dat deze driehoek op zeven verschillende 
scha-alniveaus voorkomt. Dit geeft de plattegrond een 
sterk fractaal karakter. 

Afbeelding 2.5: Sint-Picimbasiliek 

Ajbeelding 2. 6: Ark of the World, Grt'g Lynn 

Afbeelding 2. 7: PalmerHouse 

Afbeelding 2.8: PalmerHouse Plattegrond 
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2.3.2 Driedimensionale fractale architectuur 

Hindoe tempels 
Veel hindoe tempels hebben een driedimensionaal 
fractaal karakter. Bijvoorbeeld de hindoe tempel 
'Rajarani' in Bhuvanesvar (afb. 2.9). De 
parabolische vorm van de tempel komt in kleinere 
verschaalde vorm terug in het oppervlak van de 
tempeL 

St. Basilims Kathedraal, Moskou 
Ook de bekende St. Basilicus Katbedraai in Moskou 
vertoont fractale kenmerken. De koepels maar ook 
de bo~n de driehocken in de gevels komen op
verschillende schaaJniveallS terug in het ontwerp. 

Gotische architectuur 
Veel gotische gebouwen hebben een fractaal 
karakter. In afbeelding 2.11 ziet u bijvoorbeeld de 
gevel van het stadhuis van Brugge. Hier komt de 
boogvorm_ van de en.tr.ec in verschillende schalen in 
de gevel terug. 

Dorische kroonlijst 
Ook in d-e klassieke architectonische orden is een 
fractale structuur te herkennen. Als we naar een 
Dorische kroonlijst kijken is te zien dat het geheel 
zich ruwweg. in de doorsnede op vier verschillende 
schalen herhaald. In abeelding 2.12 is d-it 
weergegeven door de omkaderde delen steeds te 
vergroten tot de verhoud-ingen van het geheel. 
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Afbeelding 2. 12: Fraaaal karakter Dorische 
kroonlfjst 

Afbeelding 2.9: Hindoe tempel 'Rqjarani' met 
driedimenJionaal Jraaaai karakter 

Afbeelding 2.10: St. Basilicus Kathedraal, Moskou 

Afbeelding 2.11: Praetaal karakter stadhutS Bmgge 
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2.3.3 Praetalen in moderne gebouwen 

S apphire Gallery, XTEN Architecture 
De Sapphire galerij is een aanbouw aan de 
galerijvleugel van een bestaande woning in 
Califomia. Het volume is boven het bestaande 
gebouw verheven zodat het uitzicht en de 
daglichttoetreding optimaal is. In de aanbouw is een 
fractale stru.ctuur te herkennen Eenruitmet 
afgeronde hoeken is daarin het basiselement dat op 
verschillende schalen in het ontwerp voorkomt. De 
gevel is bekleed met geperforeerd aluminium. 
Hierdoor wordt het zonlicht zo gefilterd dat de 
kunst niet overmatig wordt blootgesteld aan 
zonlicht maar dat de lichtval en het uitzicht wel 
optimaal is. Op de phl ttegrond in afbeelding 2. 1.3 is 
te zien dat dezelfde fractale structuur als in de gevel 
ook in het tegelwerk onder de aanbouw terug komt. 

Dit project is een mooi voorbeeldvan de 
combinatie daglichttoetreding en fractale vormen. 

/ -............. .... _...;... ____ --:::-_ 

,' 0 

Afbeelding 2.13: Beelden Sapphire Ga/lery 
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WOZOCO Housing, MDRDV, Amsterdam 
Dit bekende woon-zorgcomplex (WOZOCO) 
van MDRDV is fractaal te noemen omdat de 
doosvorm op verschillende schaalniveaus in het 
gebouw voorkomt. De doo-svonn is te herkennen in 
het hoof.dvolume, de vijf uitkragtmde woonblokken 
en de daarop geplaatste balkons. 

2.3.4 Praetalen in design 
Fractal Table, Platform Wertel Obeifell 
Het ontwerp van deze tafel is ontstaan door studies 
naar fractale groeipatronen uit de n-atuur. Het 
materiaal verdeelt zich naar boven toe in steeds 
kleinere 'takjes'. 

Afbeelding 2.14: Praetaal karakter WOZOCO 
complex 

Afoeelding 2.15: Fractal Table 
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2.3.5 Conclusie 
Opmerkelijk is datfractalenop een aantal 
verschillende manieren in gebouwen worden 
toegepast: In de plattegrond, gevel, 
driedimensionaal. Ook komt het voor dat een 
bouwwerk refereert naar een wiskundige fractaal 
zoals bij Ark of the Worfd van Greg Lynn het geval is. 

Opvallend is dat fractale eigenschappen vooral in 
historische gebouwen voorkomen en in moderne 
gebouwen veel minder. 

In veel van de voorbeeldprojecten brengen de 
fractale eigenschappen schoonheid en samenhang in 
het ontwerp. 
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2.4 Visies 

2.4.1 Nikos" A. Salingaros- over fractalen 
Nikos A. Salingaros is een wiskundige die bekend 
staat om zijn architectuur theorie en ontwerp 
filosofie. Hij werkt veel samen met architectuur 
theoreticus Chris topher Alexander met wie hij een 
scherpe kritische mening over conventionele 
moderne architectuur deelt. Net zoals Alexander 
stelt Salingaros een alternatieve theoretische 
benadering van architectuur voor die meer 
beantwoord aan natuurlijke menselijke behoeftes en 
aspiraties, en die wetenschappelijke analyses 
combineert met diepe intuïtieve beleving. 

Salingaros in zijn artikel 'Fractals in the New 
Architecture' : 
De 'Nieuwe Architectuur' zal meer gebaseerd zyn op 
wetenschappelijke regels dan op stilististhe voorschriften. Door 
het toepassen van deze regels zullen we in staat zyn nieuwe 
gebouwen te ontwerpen die de intense positieve gevoelens van 
de grootse historische gebouwen opwekken, zonder deze in 
vorm of stijl te copieren. 

Veel grootse historische gebouwen en inheemse an'hitectuur 
over de hele wereld hebben deze!fde wiskundige kenmerken. 
Een daarvan is fractale sirnc/UJir: Er is een waarneembare 
sirnetuur op elke schaal en de verschillende schaalniveaus zjjn 
nauw verbonden met elkaar in het ontwerp. 
Ik ben van mening dat onze hersenen zjjn 
voorgeprogrammeerd om dingen op een bepaalde manier vorm 
te geven. De meeste creaties van de mens gaan veel verder dan 
de strikt benodigde sirnctuur. We voelen een nei.gi.ng om 
bepaalde vormen en geometrische relaties te genereren. Alleen 
wanneer we worden beïnvloed door een stiJf w!Jken we van 
deze natuurlijke neiging af 

Fractale sirneturen toegepast in de stedei!Jke omgeving zorgen 
erooor dat de mens zich verbonden voelt met zyn omgeving. In 
veel moderne stedelijke omgevingen zijn geen fractale 
sirneturen te herkennen. Dit heift geleid tot jilosqfische, 
psychologische en fysieke ontkoppeling van de mens en zyn 
omgeving. 
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2.4.2 Andrew Crompton over &actalen 
Andrew Crompton, een Engelse architectuur 
theoreticus heeft meerdere teksten geschreven 
waarin fractalen uitvoerig aan bod komen. 

In zijn Paper 'Fractals and picturesque composition' 
(2001) stelt hij de hypothese dat traditionele 
architectuur aantrekkelijk is omdat er fractale 
structuren in voorkomen. Hij probeert zijn 
hypothese te bevestigen door de traditionele 
compositieregels van John Ruskin te onderzoeken 
en te relateren aan fractalen. Hierbij komt hij tot de 
conclusie dat veel van deze compositieregels fractale 
eigenschappen beschrijven. Dit is te danken aan het 
feit dat Ruskin's ideeën over compositie veel zijn 
beïnvloed door zijn studie naar natuurlijke objecten 
zoals wolken, bergen, bomen en bladeren. 

2.4.3 Conclusie 
Zowel Salingros als Crompton stellen dat de 
schoonheid van veel historische gebouwen te 
danken is aan het feit dat ze fractale eigenschappen 
bezitten. Ook merken ze op dat in de moderne 
architectuur deze fractalen bijna niet voorkomen en 
dat dit niet ten goede komt tot onze verbondenheid 
met de gebouwde omgeving. Beiden brengen het 
toepassen van fractalen in nieuwe architectuur in 
hnn teksten naar voren als een manier om onze 
stedelijke omgeving aantrekkelijker en aangenamer 
te maken om te verblijven. 

In deze uitspraken kan ik me erg vinden. Ik wil niet 
zo ver als Salingros gaan door te zeggen dat de 
moderne stedelijke omgeving zonder fractale 
eigenschappen altijd vervreemdend zullen werken 
voor de mens. Wel ben ik ervan overtuigd dat het 
toepassen van fractalen in de stedelijke omgeving 
een verrijking kan zijn die de relatie tussen mens en 
omgeving ten goede komt. 
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2.5 Ontwerprichtlijnen uit 'A Theory Of 
Architecture' van Nikos A. Salingaros 

Hoewel er meerdere architectuurtheoretici zijn die 
het gebruik van fractale vormen en natuurlijke 
eigenschappen in het algemeen in gebouwen 
promoten is Nikos A. Salingaros een van de 
weinigen die hiervoor ook duidelijke 
ontwerprichtlijnen aandraagt. Hieronder een 
overzicht aan bruikbare ontwerprichtlijnen uit zijn 
boek 'A Theory Of Architecture'. 

2.5.1 Structurele Orde 
Volgens Salingaros wordt een gebouw ongeacht de 
vorm of functie als mooi ervaren als er een 
emotionele verbondenheid is met het gebouw. Dit 
is volgens hem alleen mogelijk als het gebouw 
structurele orde (samenhang) vertoont. 

Bij het waarnemen van onze omgeving in het 
algemeen speelt samenhang een belangrijke rol. Als 
onze omgeving samenhang vertoont zelfs als deze 
heel complex is zijn we goed in staat deze omgeving 
waar te nemen. Een goed beeld van onze omgeving 
geeft ons een veilig en prettig gevoel. Als een 
omgeving echter heel onoverzichtelijk en 
onsamenhangend is zullen we ons eerder gestrest en 
minder prettig voelen. 

Salingaros geeft drie algemene wetten om 
structurele orde (samenhang) te verkrijgen: 

1. Order on the smallest scale is established ry paired 
contrasting elements, existing in a balanced tension. 

2. Large-scale order occurs when every element relales to every 
other element at a distance in a Wt!J that reduces entropy 
(entropy: physic.al term denoti.ng t.he degree tif disorder and 
randomnessin an ensemble) 

3. The smal/scale is conneeled to the lar;ge scale through a 
linked hierarcf?y tif intermediale scales with a sealing ratio 
approximate!J equal to e-z2. 7. 

Deze wetten vormen de basis voor de schoonheid 
en samenhang zoals we die in de natuur 
tegenkomen. 
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2.5.2 Schaalcoherentie 
Schaal speelt in een fractale structuur een 
belangrijke roL De wijze waarop met schaal wordt 
omgegaan in een fractale structuur bepaald in grote 
mate de visuele samenhang van het geheel. We 
spreken hier van schaalcoherentie. Hieronder 
volgen een aantal aspecten waarmee rekening 
gehouden dient te worden met betrekking tot 
schaalcoherentie. 

S chaa!factor 
Een van de eigenschappen van een fractale 
structuur is de schaalfactor waarmee de 
basiselementen worden verschaald. Deze bepaalt 
dus de verhouding tussen de verschillende 
elementen in een fractale structuur. 

Salingros stelt dat schaalfactoren die dichtbij 2,7 
liggen de beste schaalfactoren zijn om natuurlijk 
uitziende fractalen te produceren: 

"I propose a .rcaling hierarcly and .r.ca/ing rule of abouJ 2. 7 
from the largest down to the very smal/. Buildings satis.fying 
this sealing ru/e are subconscious!J pen-eived as sharing 
essen/ia/ qualities with natura/ and biologica/ forms. A s a 
consequence, thry appear more comjortable psychologicai!J. " 
(Safingaros, A Theory of Arrhitecmre, 2006) 

Salingros kwam tot dit getal ten eerste door 
onderzoek van Christopher Alexander waarin 
Alexander de schaalfactor van natuurlijke 
structuren, biologische vormen en gewaardeerde 
gebouwen en k-unst vastlegde. Alexander h'Wam 
hierbij tot een schaalfactor van tussen de 2 en 3. 

Salingros heeft verder door eigen onderzoek 
geconcludeerd dat bij een schaalfactor van minder 
dan 2 de verschillende schaalfactoren niet goed van 
elkaar te onderscheiden zijn wat de coherentie van 
het geheel nadelig beïnvloed. Ook concludeerde hij 
dat bij een schaalfactor van boven de 5 de 
verschillende schalen visueel niet meer aan elkaar 
relateren (zie afb. 2.16). 

w 

10 

u 
5 

2.7 

1.6 

Afbeelding 2. 16: Sohaa!factoren in beeld gebracht. 
A lleen bij een schaa!factor van 2.7 is er sprake van 
evenwichtige safl!enhang tussen de schalen. 
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Een derde argument haalt hij uit het feit dat de 
wiskundige fractalen die worden gebruikt om 
natuurlijke objecten na te bootsen (zoals de Koch, 
Peano en Cantor fractalen) schaalfactoren hebben 
van 3 of 2.65. 

Door dit alles lijkt de schaalfactor van 2.7 die 
Salingros voorstelt een goed uitgangpunt bij het 
ontwerpen van een fractale structuur op het 
gebouw. 

Aantal schaalniveaus 
Salingros geeft ook een formule voor het ideale 
aantal schaalniveaus dat een gebouw moet bezitten 
om een coherent en natuurlijk geheel te vormen: 

n = 1 + 111 xm:u -111 xlJLÛJ. 

Hierin is n het aantal schaalniveaus in het gebouw 
en xmox de grootste voorkomende maat in meters en 
x.,;" de maat van het kleinste detail. 

Deze maat van het kleinste detail is afhankelijk van 
de kortst mogelijke afstand tussen de waarnemer en 
het object. Als een deel van het gebouw alleen van 
een grote afstand te zien is zal de maat van het 
kleinste detail relatief groot zijn. Als het object waar 
te nemen is van dichtbij dan adviseert Salingros een 
maat van 6mm voor het kleinste detail. 

De menselijke schaal 
Een ander aspect van het thema schaal is de relatie 
van het gebouw met de menselijke schaal. V oor 
zowel het gebruik van het gebouw en de emotionele 
verbondenheid ermee is het belangrijk dat een 
gebouw elementen bezit die relateren aan de 
menselijke schaal. 
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2.6 Conclusie 
De referentieprojecten, uitspraken en 
ontwerprichtlijnen uit dit hoofdstuk zullen 
handvaten bieden voor het toepassen van fractalen 
in het ontwerp. In hoofdstuk 7 wordt hier verder op 
mgegaan. 
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3. Daglicht 

3.1 Inleiding daglicht 
De mens is van oorsprong een echt 'buitendier'. We 
leefden jarenlang vooral buiten en ons lichaam was 
gewend aan grote hoeveelheden daglicht. 
Evolutionair gezien zijn pas heel recent veel van 
onze activiteiten naar binnen verplaatst en daar is 
ons lichaam nog onvoldoende aan aangepast. 
Vandaar dat in onze gebouwen een natuurlijk 
daglichtklimaat erg belangrijk is. 

Naast het gebruik van fractale patronen is het de 
bedoeling om met het gebruik van daglicht het 
gebouw een meer natuurlijke belevings\vaarde te 

geven. In dit hoofdstuk zal verdieping plaatsvinden in 
de materie van daglicht om zo ook vanuit deze 
invalshoek tot uitgangspunten te komen voor het 
ontwerp. 

Afbeelding 3. 1: Daglicht 
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3.2 De waarde van daglicht 
Een van de belangrijkste voorwaarden voor het leven 
is daglicht. Het is onontbeerlijk voor de gezondheid 
en productiviteit van de mens. Daglicht bestaat in 
tegenstelling tot kunstlicht uit een breed en continu 
stralingsspectrum. Theoretisch gezien zijn er drie 
routes waardoor daglicht positieve invloed heeft op 
onze gezondheid en ons welzijn: 
Ten eerste door het visHele !JS!eem. Door de 
aanwezigheid van daglicht zijn we goed in staat onze 
omgeving waar te nemen. Zijn de 
lichtomstandigheden slecht, dan leidt dit tot 
vermoeidheid van onze ogen en hersenen. 
Ten tweede door het biologische .rysteem. Licht regelt ons 
bioritme. De verandering van dag naar nacht door de 
rotatie van de aarde activeert de productie van 
hormonen in ons lichaam. Het blijkt zelfs dat deze 
invloed veel sterker is dan de invloed van sociale 
factoren zoals werkritme en vaste etenstijden. De 
afgifte van het slaaphormoon melatonine wordt 
bijvoorbeeld bepaald door het verlichtingsniveau, de 
lengte van blootstelling en de spectrale compositie 
van het licht dat wordt gereflecteerd op het netvlies. 
Ten derde door het p.rychologische .rysteem. Het type licht 
kan onze stemming beüwloeden. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn de korte donkere winterdagen. Deze 
dagen hebben vaak en slechte invloed op onze 
stemming. 

In de architectuur speelt daglicht een belangrijke rol. 
De kwaliteiten van daglicht zoals wisselende 
intensiteit, richting en kleur geven architecten 
instrumenten om een gebouw een prettig 
daglichtklimaat te geven. Ook kan daglicht op een 
vormgevende manier gebruikt worden, waardoor het 
de architectuur ondersteund. 

29 



3.3 Daglichtklimaat 
Alvorens een natuurlijk daglichtklimaat te creëren is 
het van belang een goed in beeld te hebben wat het 
ideale natuurlijke daglichtklimaat is voor de mens. 
Het daglichtklimaat bestaat uit verschillende factoren. 
In dit hoofdstuk worden algemene uitgangspunten 
geformuleerd op deze verschillende vlakken. 

3.3.1 Verlichtingssterkte 
De eisen voor verlichtingssterkte in het bouwbesluit 
houden enkel rekening met de minimale hoeveelheid 
daglicht dat nodig is voor visuele taken. Hierdoor is 
de verlichtingssterkte vaak onvoldoende voor de 
biologische en psychologische effecten van 
daglicht.(Ed Me/et, Living Dqylights 01, 2006) 
In veel bestaande gebouwen zit de verlichtingssterkte 
tegen deze minimale waarde aan. Hiermee wordt dus 
tekort gedaan aan het welzijn van de gebruikers. Een 
belangrijk uitgangspunt is bij het ontwerpen van het 
gebouw is de verlichtingssterkte dusdanig hoog te 
maken dat ook de positieve biologische en 
psychologische effecten van daglicht plaats kunnen 
vinden bij de gebruikers van het gebouw. 

Ideale verlichtingssterkte 
In 2003 formuleerde de Nederlandse stichting voor 
verlichtingskunde (NSVV) de eerste aanbevelingen 
voor verlichtingssterkte waarbij ook rekening is 
gehouden met de eerder genoemde niet-visuele 
effecten van daglicht. De NSVV adviseert een 
verlichtingssterkte tussen de 1000 en 15001x. 

Andere onde.t:zoeken bevestigen deze aanbeveling. 
Bijvoorbeeld in het promotieonderzoek "l.ighting at 
Work, Environmental 5 tu4J of Direct Elftcts of l.ighting 
Leveland Spectrum on P.rychopf?ysiological Variables, 2008". 
Hierin probeerde Grazyna Barbara Górnicka 
antwoord te krijgen op de vraag, of en hoe het 
lichtniveau en het spectrum in een gebouwde 
omgeving de alertheid en prestaties van mensen 
gedurende de dag in een kantooromgeving 
beïnvloeden. Een van haar hypotheses was dat in een 
omgeving met een hoog lichtniveau mensen alerter 
zullen blijven en daardoor beter zullen presteren dan 
in een omgeving met een laag lichtnivealL De 
resultaten van het onderzoek bevestigden deze 
hypothese. Bevonden werd dat blootstelling aan een 
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hoog lichtniveau (1150lx) een positief effect heeft op 
de alertheid. 

Een onderzoek van Ariës (2005) naar de visuele 
voorkeur in verschillende verlichtingsomstandigheden 
toont aan dat bij hoge verlichtingssterkten (ca. 2000 
lux) discomfort kan optreden. 

Vergelijkbare resultaten werden gevonden in een 
onderzoek van Nabil en Mardaljevic (2005). Volgens 
hun onderzoek leiden verlichtingssterkten van 
daglicht hoger dan 2000 lux vaak tot visueel 
discomfort en/ of ongewenste opwarming. In de open 
buitenlucht worden volgens Nabil en Mardaljevic 
hogere verlichtingssterkten wel als prettig ervaren. 

Er kan dus aangenomen worden dat een 
verlichtingssterkte tussen de 1000 en 1500lx een 
goede streefwaarde is voor een gezond 
daglich tklimaat. 

Bouwbesluit 
Het bouwbesluit stelt eisen aan de verlichtingssterkte 
door een minimale equivalente daglichtoppervlakte in 
m2 vast te stellen. Deze equivalente 
daglichtoppervlakte mag niet kleiner zijn dan een 
bepaald percentage van het vloeroppervlak van het 
betreffende verblijfsgebied. Dit percentage hangt af 
van de gebruiksfunctie variërend van 0% voor 
bijvoorbeeld bijeenkomstfunctie tot 2,5% voor 
kantoorfunctie tot 10% voor woonfunctie. 

Dogii.chtfa~iqr 

Het is gebleken dat de minimale eisen van het 
bouwbesluit niet altijd een goede daglichttoetreding 
garanderen. Om een beter beeld te krijgen van de 
daglichttoetreding bij het ontwerpen van een vertrek 
wordt de daglichttoetreding vaak uitgedrukt in de 
daglichtfactor. Dit is een getal dat aangeeft hoeveel 
procent van het daglicht dat buiten aanwezig is 
uiteindelijk op een bepaald punt in het vertrek 
beschikbaar is. De daglichtfactor is afhankelijk van 
drie factoren; de hemelcomponent, de externe 
reflectiecomponent en de interne reflectiecomponent 
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In figuur 3.2 is te zien wat de samenhang is tussen de 
daglichtfactor en de verlichtingssterkte. Zo kun je 
bijvoorbeeld aflezen dat als je gedurende 80% van de 
dag een verlichtingssterkte van 500 lux wil halen een 
daglichtfactor van 7.5% nodig hebt. 

Figuur 3.2: Percentage (P) van de jaarf!jk.re werktijd bij dag (ttmen 
9 en 17.30 h) waarbij een bepaalde tJer/ichtingssterkk (EJ !J!j een 
gegeven daglichifactor (dJ wordt aangetrqffen '![ over.rchreden 

Onderstaande tabel geeft een indruk van de 
kwalitatieve appreciatie van de verschillende waarden 
van de daglichtfactor. Hierin wordt aangegeven dat 
een ruimte goed verlicht is bij een daglichtfactor 
tussen 7 en 12%. 

Daglichtfactor[%] <1 1 tot2 2 tot4 

erg donker matig 
donker licht 

4 tot 7 

redelijk 
licht 

Indruk somber en weinig weinig tot redelijk 
verlicht verlicht 

-Figuur 3.3 (bron: V ermeir, Ucht op grootheden, 2003) 

7 tot 12 > 12 

licht erg licht 

helder tot zeer 
he~der verlicht 
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3.3.2 Comfort 
Hoge luminantiecontrasten dienen te worden vermeden 
Of een situatie comfortabel is vooral afhankelijk van 
de luminantiecontrasten. Bij te grote contrasten kan 
men de situatie niet goed meer waarnemen. 

Verblinding in het directe gezichtsveld dient te worden 
voorkomen 

Gebruik van blank glas 
Getint glas kan ertoe leiden dat de wereld buiten een 
onnatuurlijke kJe.ur krijgt, wat als onprettig ervaren 
wordt. 

3.3.3 Beleving 
De qynamiek van het daglicht moet goed waarneembaar i!jn in 
hetgebouw 
Behalve de verlichtingssterkte is de natuurlijke 
dynamiek van daglicht ook erg belangrijk voor de 
mens. De verandering van het licht geeft de mens 
prikkels waar hij behoefte aan heeft. Gebrek aan deze 
prikkels leidt tot verslapping van de aandacht.( Ed 
Me/et, Living Daylights 01, 2006). De dynamiek van het 
daglicht moet dus in het te ontwerpen gebouw goed 
waarneembaar zijn. Onder de dynamiek van daglicht 
verstaan we de fluctuaties in intensiteit, richting en 
kleur. 

Daglicht van boven 
Omdat de mens door de hele geschiedenis heen vaak 
alleen de zon als lichtbron kende ervaart de mens nu 
nog licht van boven als de meest natuurlijk manier 
van verlichting. Licht van onder (lage raamstroken) of 
van de zijkant (zoals in de meeste gebouwen het geval 
is) worden als minder natuurlijk ervaren. Vandaar dat 
daglichttoetreding van boven overwogen moet 
worden in bet ontwerp. 

Voor een goede weergave van personen en objecten 
geldt, dat de verticale verlichtingssterkte niet kleiner 
mag zijn dan 1/5 van de horizontale 
verlichtingssterkte. Wanneer het licht voornamelijk 
vanuit een richting invalt, zullen hardere schaduwen 
optreden. 

33 



Variatie 
De diversiteit van het invallende daglicht bepaald 
voor een groot deel de belevingswaarde van 
vertrekken. 

Uit~cht 

Een boeiend en wisselend uitzicht werkt stimulerend 
voor de mens. 
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3.4 Referentieprojecten daglicht 

3.4.1 Universiteitsbibliotheek Utrecht, Wiel 
Arets 
De universiteitsbibliotheek in Utrecht is een goed 
voorbeeld van de omgang met daglicht in een 
gebouw. Aan de ene kant wilde WielArets het 
daglicht gebruiken om een aangenaam 
studeerklimaat te creëren. Aan de andere kant wilde 
de opdrachtgever eigenlijk helemaal geen daglicht in 
het gebouw vanwege de aantasting van 
documenten. 

Arets kwam met een evenwichtige tussenoplossing. 
De gevel bestaat grotendeels uit glas maar om de 
daglichttoetreding te beheersen past hij gezeefdrukt 
glas toe dat als een filter werkt. Binnen is 
voornamelijk zwartgekleurd beton toegepast. 
Hierdoor zijn de studieplekken aan de gevel 
voorzien van rijk daglicht maar wordt de 
verspreiding van het daglicht naar de documenten 
beperkt. 

Ed Me/et geeft op de website van Living Dcrylights 
kritiek op de keuzes van Arets omtrent het gebruik 
van daglicht I-lij wijst erop dat door de zwarte kleur 
het contrast tussen het lichte werkblad (boek, 
computer) en de omgeving groot is wat belastend is 
voor de oogtaak Ook merkt hij op dat doordat alle 
glasplaten voorzien zijn van dezelfde print de gevel 
werkt als een gordijn waardoor de dynamiek van het 
daglichtklimaat buiten sterk wordt afgevlakt. 

Afbeelding 3.4: Universiteitsbibliotheek Utrecht 

Afbeelding 3.5: Universiteitsbibliotheek Utrecht 
interieur 
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3.4.2 Institut du Monde Arabe, Jean Nouvel 

Dit gebouw met daglicht als hoofdthema is een van 
de beroemdste projecten van Jean N ouvel. Het 
meest opvallende aan dit gebouw is de zuidgeveL 
Deze is onderverdeeld in 240 vierkante vlakken met 
in totaal 30.000 stalen diafragma's. Deze dienen niet 
alleen .als omament maar ook als daglichtsysteem. 
Dankzij foto-elektrische cellen openen en sluiten de 
diafragma's automatisch afhankelijk van de sterkte 
van het invallende daglicht. Dit geeft een in het 
gebouw een prachtige lichtinval. Het gefilterde licht 
geeft de ruimte een prettige rustige sfeer. Een sfeer 
die perfect p-ast bij de functies die het gebouw 
onde.rbr.engt; Musea, galerie en bihliotheek. 

Ondanks het mooie lichteffect blijkt het systeem 
niet ideaal te zijn. De constant bewegende 
diafragma's gaven in de praktijk meer onrust dan 
rust. Vandaar dat ze nu buiten werking zijn gesteld. 

Met het oog op het ontwerp laat dit project wel zien 
wat voor mooie effecten er bereikt kunnen worden 
door het filteren van invallend zonlicht. 

Afbeelding 3. 6: Zuidgevel !MA 
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Ajhee/ding 3. 7: rragment gave/ !MA 

Afbeelding 3. 8: lichtinval in bibliotheek 
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3.4.3 Louvre Abu Dhabi, Jean Nouvel 

Ook in deze toekomstige vestiging van het Louvre 
in Abu Dhabi speelt Nouvel een prachtig spel met 
diffuus daglicht. Het museum is overdekt door een 
grote koepel. Deze bestaat uit staalconstructie van 
vcrschillende patronen boven een transparant 
plafond. Hierdoor ontstaat er een prachtige diffuse 
lichtinval. Dit doet denken aan licht dat door een 
bladerdak van bomen heen schijnt in een bos. 

Afbeelding 3.9: uuvre Abu Dbabi 

Afbeelding 3. 10: uuvre A bu Dhabi interieur 

Afbeelding 3.11: uuvre A bu Dhabi interieur 
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3.5 Conclusie 
De verdieping in dit hoofdstuk heeft inzicht 
geboden in de toepassing van daglicht in gebouwen. 
Dit inzicht zal handvaten bieden voor de omgang 
met daglicht in het ontwerp. In hoofdstuk 7 wordt 
hier verder op ingegaan. 
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4. Gebouw 

4.1 Context 

4.1.1 Ligging 

Afbeelding 4. 1: Ligging 

I 
i 

t:..• recr~ 
e l..Lr~erst:ttl 

Etndh01o'81 
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Het gebouw is gelegen naast het centraal station 
aan stationsplein in Eindhoven. Dit is een groot 
open plein dat aan de noordzijde grenst aan het 
spoor en het stationsgebouw. Aan de west en 
zuidz~de wordt het plein ingesloten door 
bebouwing van vijf tot negen verdiepingen hoog. 
Langs het stationsplein lopen twee belangrijke 
verkeersaders, namelijk de Stationsweg en 
Vestdijk 

De ligging van het gebouw is ideaal voor een 
openbare functie. Het is een belangrijke en druk 
bezochte plek in de stad die goed te bereiken is en 
door de vrije ligging is het gebouw van grote 
afstand waarneembaar. 

Afbeelding 4.3: Vr!fe ligging 

Afbeelding 4.4: Bereikbaarheid 
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4.1.3 Masterplan gemeente Eindhoven 
In 1992 heeft de ontwikkelingscombinatie BAM 
Vastgoed BV samen met Van Straten BV de 
bestaande opstallen van de voormalige PTT en het 
terrein ten oosten hiervan verworven. Samen met 
deze partijen is door de gemeente een 
stedenbouwkundig plan opgesteld voor deze locatie 
(afb. 4.5). 

Het doel van het ontwerp voor Stationslocatie 
Zuidoost is om het centrumstedelijke milieu en 
karakter rondom het station te intensiveren. 
Opvallend is dat het voormalige hoofdkantoor PTT 
Post niet wordt behouden maar plaats maakt voor 
een stedelijk blok. Dit blok is vormgegeven als een 
ensemble van verschillende bouwmassa's met als 
landmark een 125m hoge toren. In het plan is 
ruimte voor wonen, kantoren en commerciële 
functies. 

Kwaliteiten 
Het is uiteraard jammer te zien dat de gemeente niet 
de intentie heeft het gebouw te behouden maar het 
plan voegt ook kwaliteiten toe aan het gebied. 

Ten eerste wordt de continuïteit van hoven uit de 
omgeving goed doorgezet in het plan waardoor het 
plan samenhang krijgt met haar omgeving (afb. 4.6). 
Een tweede kwaliteit is dat het plan de relatie aan 
gaat met het water in het gebied (afb. 4.7) . De 
Gender wordt weer bovengronds gebracht. Dit 
riviertje heeft een historische betekenis gehad in de 
ontstaansgeschiedenis van Eindhoven maar is in de 
loop der eeuwen voor een groot deel ondergronds 
gekanaliseerd. Ook wordt de relatie aangegaan met 
de Dommel. 
Een derde kwaliteit is dat de geplande nieuwbouw 
goed toegankelijk wordt gemaakt vanaf het 
stationsplein (afb. 4.8). 

Hoe hier mee om wordt gegaan in de opgave is te 
lezen in hoofdstuk 6. 

Afbeelding 4.5: Masterplan 

Afbeelding 4.6: Hoven 

Afbeelding 4. 7: Water 

Afbeelding 4.8: Toegankelijkhezd 
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4.2 Gebouw 

4.2.1 Gegevens 

Voormalig Hoofdkantoor PTT Post 
Locatie: Stationsplein Eindhoven 
Bounjaar: 1958 
Ontwerp: Ingenieurs- en architectenbureau G.J. en 
A.J. Langhout Amsterdam 

Afbeelding 4.11: V ogelvlucht 

Afbeelding 4.9: Voormalig Hoofdkantoor PTT 
plcinzjjde 

Afbeelding 4. 10: Hoofdkantoor PTT 1960 
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4.2.2 Beelden 

Afbeelding 4. 12: Voormalig Hoofdkantoor PTT 
pleinzjjde 

Afbeelding 4. 14: Open ruimte begane grond 

Afbeelding 4.13: Voom1alig Hoofdkantoor PIT 
achter.;j;de 

Afbeelding 4.15: Open ruimte 3' verdieping 
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Afbeelding 4. 16: Aanifcht oude postkantoor vanaf 
stationsplein met publieke hal op voorgrond 

Afbeelding 4. 18: Publieke hal 

~ ~···~·~·~lr111 
: ~ ~ ;- ~ - . ~. 7JI r· . ~ ~~ jm~ ~ :r.. 
,__......., ,-_ .. , ..... 11--.r-1 --:1 : .---~-......:__~I 

IIIW!if: \j, · 
%--. 

Afbeelding 4. 17: Publieke hal met uitifcht op 
stationsplein 
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Afbeelding 4. f9: Entr~egedeelte 

Afbeelding 4.2f: Oostvleugelf 

Afbeelding 4.20: Binnenruimte bovenste verdieping 
entmgedeelte 

Afbeelding 4.22: Opçn ruimte in oostvleugelf 
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Afbeelding 4.23: OoJtvleugel 2 Afbeelding 4.24: OoJtvleugel 2 Portiemtimte 

Afbeelding 4.25: Westvleugel Afbeelding 4.26: Westvleugel 
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4.2.3 Kwaliteiten bestaand gebouw 

Hoge open ruimten 
Het gebouw kent een groot aantal hoge open 
ruimten. Dit draagt positiefbij aan de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebouw en biedt vrijheid voor de 
nieuwe functie. 

Afbeelding 4.27: Hoge open ruimten 
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Publieke hal 
De voormalige publieke hal aan de voorzijde van 
het gebouw heeft een bijzondere waarde voor het 
gebouw. Dit is namelijk de enige binnenruimte die 
echt verbinding maakt met de omgeving. De ruimte 
kent een grote open gevel en een schuin naar 
binnen hellend dak. Deze eigenschappen geven de 
ruimte een sterk naar buiten georiënteerd karakter. 
Door de open gevel valt er veel daglicht in de 
ruimte en heeft men mooi uitzicht over het 
stationsplein. Doordat het dak de ruimte in een keer 
overspant is de ruimte vrij indeelbaar. 

Afbeeldingen 4.28: De publieke hal maakt als 
enige ruimte verbinding met de omgeving 

l·····~·~l!"jl~ 
~- . - :.-- ,- .. . ·~ ~ . ~ -lil -J.~, ~~ m w,, 
,..-.::::~-·""~ ... w~~., - -1·~~~~ 
- I ~~-:' ·4- --

: ...,..,._ ,..~ 
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Entreevolume 
Ook het entreevolume aan de voorzijde heeft een 
bijzondere waarde voor het gebouw. Bij benadering 
van het gebouw is dit het bouwvolume dat 
onmiddellijk de aandacht trekt. 

Dit komt doordat het op verschillende vlakken 
contrasteert met de rest van het gebouw. Terwijl de 
rest van het gebouw vrij vlakke gevels kent, hebben 
deze gevels veel reliëf. De fors gedimensioneerde 
kolommen staan gedeeltelijk buiten het gevelvlak en 
de kozijnen zijn diep in de gevel geplaatst. 
Ook contrasteert het bouwvolume qua kleurgebruik 
met de rest van het gebouw. Terwijl de rest van het 
gebouw vrij grauw aandoet kent het entreevolume 
opvallende kleuren. 
Wat ook een grote rol speelt bij dit volume is dat de 
begane grond deels open is gelaten zodat er een 
overdekt buitenportaal ontstaat. Dit geeft het 
bouwdeel een uitnodigende uitstraling. 

Doordat dit bouwdeel een expressief karakter heeft 
bepaald het voor een groot deel de identiteit van het 
gebouw. 

Naast de kwaliteiten ervan heeft het entreevolume 
ook nadelen. Doordat het zo contrasterend is heeft 
het weinig relatie met de rest van het gebouw. 
Ook vormt het een ongelukkige entree. 

Afbeelding 4.29: Entrr:evolume 

Afbeelding 4. 30: Hoofdkantoor PIT 1960 

0 [.l[d Qblld 0 

a !d blldidld6 ° 
Cl!d 

Afbeelding 4. 31: Het entreevolume is het meest exprr:ssieve deel van het gebouw en 
bepaald daardoor voor een groot deel de identiteit van het gebouw. 
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4.3 Analyse 
In dit hoofdstuk wordt het gebouw geanalyseerd. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 
volgende vier onderdelen. 

Draagconstructie 
(kolommen, ba/ken, dragende wanden, spanten, constructieve 
v/oeren) 
De draagconstructie voert de krachten af naar de 
ondergrond. 

Huid 
(geve/, dak) 
De huid scheidt binnen en buiten, tegelijkertijd 
presenteert de huid het gebouw naar buiten toe. 

Ontsluiting 
(trappen, gangen, liften, galerijen) 
De ontsluiting zorgt voor de bereikbaarheid van de 
rwmten. 

Daglichttoetreding 
Omdat de daglichttoetreding een belangrijke rol 
speelt bij deze opgave wordt deze ook mee 
genomen in de analyse. 
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4.3.1 Draagconstructie 
Alvorens een gebouw te transformeren is het 
belangrijk om de constructie goed in kaart te 
brengen. Hieronder worden de verschillende delen 
van het gebouw afzonderlijk constructief in beeld 
gebracht en toegelicht. 

Het gebouw kent een orthogonale betonnen 
constructie. De vloeren van het hoofdvolume 
worden gedragen door dicht op elkaar staande 
kolommen in het gevelvlak (stramierunaat: 2173 
mm/2034 mm) en een rij kolommen in het hart van 
het gebouw. Opvallend is dat deze laatste 
kolommen per verdieping slinken in doorsnede. De 
zware kolommen op de onderste verdieping hebben 
een ronde doorsnede en een paddenstoelconstructie 
boven aan de kolom om de ponskrachten op te 
vangen. De lichtere kolommen op de bovenste 
verdiepingen kennen een vierkante doorsnede (zie 
afb. 4.35) De liftschachten/trappenhuizen dienen 
als stabiliteitskemen. 
(zie afb. 4.33 t/m 4.35) 

Afbeelding 4.33: Cons!nlctie met doorsnede op 
bovenste verdieping 
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~ Kolommen 200x400mm 

Afbeelding 4.34: Plattegrond constructie 4' 
verdieping 
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Afbeelding 4.35: CollStructie: Doorsnede A-A 
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De publieke hal kent een afwijkende constructie. 
Het dak van de publieke halligt op voorgespannen 
betonbalken die in een keer de 16,5 m brede hal 
overspannen. Deze worden aan de buitenzijde 
gedragen door kolommen met een ronde 
doorsnede. Aan de andere zijde sluiten de 
voorgespannen betonbalken aan op de constructie 
van het hoofdvolume (zie afb. 4.37). 

Afbeelding 4. 36: Constructie met doonnede op 1 e 
verdieping 

0 

5130+ 

houtvezelbeton 70mm [Ç""_ 
1 

voorgespannen betonbalken ~ 

t.m~=--==-----==" 
6400+ 

\ / 

Kruipruimte [ 
Afbeelding 4.37: Constructie: Doorsnede hal 
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or fors Het entreegedeelte wordt gekenmerkt do 
gedimensioneerde kolommen en dakligge 
gedeeltelijk buiten het gevel- en dakvlak 
geplaatst. Opvallend is dat de twee 
verdiepingsvloerendoor lopen naar bui te 

rs die 
ZIJn 

n en 
betonbanden in de gevel vormen. 
(zie afb. 4.38 en 4.39) 

)( 

-0 D - D 
Kolommen 600x600mm 

Kolommen 0 200mm 

-=0 -O- o- O_ j5 
Kolommen 1000x600mm 

Afbeelding 4.39: Constmctie: Plattegrond 2' 
verdieping 
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Afbeelding 4.38: Construaie: Doorsnede 
Entreegedeelte 
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Oostvleugel 1 kent een constructie die vergelijkbaar 
is met die van het hoofdvolume. Ook hier een 
betonconstructie met een enkele rij kolommen als 
tussenondersteuning. Het verschil met het 
hoofdvolume is dat de kolommen in de gevel verder 
uit elkaar staan. 

Afbeelding 4.40: Constructie: 3D model oostvleugel 

LJ CJ -------- --- Er 0 0 
Kolommen 450x600mm 

Kolommen 0 625mm 

0 0 0 

U ft 

Trap 

A fbeelding 4.41: Constructie: Plattegrond oostvleugel 1 

55 



Conclusie draagconstrnctie 
Met het oog op de herbestemming kan 
geconcludeerd worden dat de draagconstructie veel 
vrijheid biedt voor de indeling van de nieuwe 
functie. De draagconstructie bestaat voornamelijk 
uit kolommen en het aantal dragende wanden in het 
gebouw is zeer beperkt. 
Voornamelijk de draagconstructie van het 
hoofdvolume en oostvleugel 1 is geschikt om een 
nieuwe gevel aan op te hangen. De randbalken en 
gevelkolommen vormen een vlakke aansluiting voor 
een eventuele nieuwe huid. Bij de overige 
bouwdelen ligt dit iets complexer. Vooral bij het 
entreegedeelte. Hier treedt de constructie op 
meerdere plaatsen buiten het gevelvlak wat het 
plaatsen van een nieuwe gevel complexer maakt. 
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4.3.2 Huid 
In dit deel wordt de opbouw van de gevels 
besproken. Hieronder worden de verschillende 
gevels die voorkomen in het gebouw per bouwdeel 
in beeld gebracht. 

De gevel van het hoofdvolume bestaat uit drie 
lagen: 
Een laag metselwerk tussen de kolommen op de Metselweri< 120mm 

rand van de vloer. Hierop zijn de kozijnen geplaatst. 
Een laag metselwerk dat aan de buitenzijde tegen de 

Kolom 445x200 

Porlso lOOmm 

constructie is geplaatst en aan de binnenzijde een 
poriso wand waar tevens de kolommen mee bekleed 
ZlJn. 

Afbeelding 4.42: Gevel horfdvolume Horizontale 
Doormede 

(zie afb. 4.42 t/m 4.44) 

Afbeelding 4.44: Gevel horfdvolume 

Stelkoz~n --* ,!d,-u 

Metselweri< 120mm 
Metselweri< 120mm 

Spouw40mm 
Porlso lOOmm 

Dekvloer SOmm 
Betonvloer 200mm 
Acoustlsche tegels SOmm 

Afbeelding 4.43: Gevel horfelvolume Verticale 
Doorsnede 
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De publieke hal heeft aan de pleinzijde in de gevel 
kolommen met een ronde doorsnede. Deze dragen 
een betonnen randbalk waar de voorgespannen 
betonbalken van het dak op steunen. Aan de 
buitenzijde van de randbalk hangt een dakrand uit 
schokbeton met een verticale belijning. Voor de 
kolommen is over de gehele hoogte een glazen pui 
geplaatst. 
(zie afb. 4.50 t/m 4.52) 

Afbeelding 4.52: Gevel Hal 
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Afbeelding 4.50: Gevel Hal Horizontale Doorsnede 
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Afbeelding 4.51: Gevel Hal Vertüa/e Doorsnede 
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Het entreegedee1te kent de meest opvaTlende gevel. 
De verdiepirrgsvloeren lopen als betonschil doorin 
het gevelvlak en vormen twee opvallende witte 
banden in de gevel. De ruimte hiertussen is 
opgevuld met een terugliggend stalen kozijn. 
De gevel aan de straatzijde bevat op de bovenste 
laag een glazen pui die aan de binnenzijde van de 
constructie geplaatst (zie afb 5.52). De twee andere 
gevels bestaan uit metselwerk. De dakrand is 
gemaakt uit schokbeton en kent een horizontale 
belijning. 

Afbeelding 453: Gevel Entreegedeelte 

l lagen gezand amRvtR 
KLn: JOmm 
Dekvloer 50mm 
Botoni20nun 

"SchokbetOn 

:11++--1--Houten """ijn 

10688+ 

+--+--1Go0om 111 200mm 

Dd<vloof" 50mm ~ 
Botonvt«r 150mm ~ 

Dekvloer SOmm 
Hollebo-
-150mm 

1- ---f--:Sbllon kozijn 

-

6000+ 

]250+ 

--f--IKolom 1000x600mm 

~oerSOmm 

-200mm 

u 
Afbeelding 4.52: Gevel Entreegedeelte Verticale 
Doorsnede 
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Conclusie huid 
Opvallend is dat het gebouw een grote variëteit aan 
gevels kent. Hierdoor. komt het geheel rommelig en 
onsamenhangend over. Niet alleen qua uiterlijk is er 
veel diversiteit maar ook qua type opbouw. Zoals 
bij de analyse van de <:onstructie al is .aangekaart is 
er bij de gevels duidelijk verschil te zien in de 
samenwerking tussen de lagen constructie en huid. 
B.ij het hoofdvolume .is er een duidelijke scheiding 
tussen deze twee lagen; de constructie draagt en de 
huid sluit af. In andere delen van het gebouw zoals 
het entree gedeelte is deze scheiding minder 
duidelijk. Doordat de constructie buiten het 
gevelvlak treedt en de constructie op sommige 
plaatsen zelfs de gevel vormt is de scheidillg tussen 
de lagen moeilijk aan te geven en zijn ze moeilijk te 
ontkoppelen. Hier zal extra aandacht aan besteed 
moeten worden b-ij de transformatie. 

Een ander punt van aandacht is de isolatiewaarde 
van de gevels. Er komen veel koudebruggen voor 
de in gevels_ 
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4.3.3 Ontsluiting 
In afbeeldingen 4.53 is de ontsluiting van het 
gebouw in beeld gebrachL Het verticale transport in 
het hoofdvolume vindt plaats door middel van drie 
trappenhuizen met elk een liftschacht. In de overige 
houwdelen bevinden zich nog drie trappenhuizen 
die naar de verdieping van de betreffende 
bouwdelen leiden. Doordat de trappenhuizen 
gesloten zijn is er weinig relatie tussen de vloeren. 
De hoofdingang aan de pleinzijde van het gebouw 
vormt een ongelukkige nauwe entree en past niet bij 
een openbaar gebouw. 

Het gebouw heeft een ongelukkige 
entree aan de pleinzijde 

Afbeelding 4.53: Ontsluiting 

De verdiepingen worden ontsloten door 
gesloten trappenhuizen/liftschachten. Er is 
hierdoor Wj!inig relatie tussen de vloeren. 
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4.3.4 Daglicht 

Daglichttoetreding 
Met behulp van het daglichtsimulatieprogramma 
elialux is het da-glk:htk.l±rnaa-t va-n het besta~nde 
gebouw uitgebreid in beeld gebracht (zie bijlage 
4.1). 

Dit is herhaald voor de situatie zonder gevel (zie 
bijlage 4.2). Door de gevel hier weg te laten wordt 
duidelijk welke plekken in het gebouw een zwakke 
daglichttoetreding hebben die niet te verbeteren 
zijn met aanpassingen in de gevel. 

In de plattegronden en doorsnede op deze pagina 
zijn de zwakke plekken schematisch weergegeven. 
Wat opvalt is dat de begane grond een erg donkere 
ruimte is met vloerdelen met een daglichtfactor 
(DLF) van on-der de 1% met open gevels. Ook de 
binnenhoeken op de verdiepingen zijn relatief 
donkere plekken in het gebouw en in mindere mate 
het midden van het gebouw en de binnenzijde van 
de publieke hal. 

Vooral het verbeteren van het daglichtklimaat in de 
hal op de begane grond zal belangrijk worden 
omdat dit een }uist een hehmgrij.ke ruimte in het 
gebouw zal worden. 
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Afbeelding 4.54 Daglichttoetreding ijllakke plekken 
l..û·htormge Dl..F<2% 
Ora'!fe DLF<3% 
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5. Gebruik 

Zoals gezegd wordt het gebouw zodanig 
getransformeerd dat er een breed scala aan functies 
in gevestigd kunnen worden, waarbij de nadruk ligt 
op openbare functies. Als we vanuit dit oogpunt 
naar het gebouw kijken vallen een aantal dingen op: 

Toegankelijkheid 
Het bestaande gebouw heeft een gesloten karakter 
en een ongelukkige hoofdingang. Wil het gebouw 
goed functioneren als openbaar gebouw dan zal het 
ook een meer openbare uitstraling en entree moeten 
krijgen. 

Relatie tussen vloeren 
Doordat de vloeren ontsloten worden door gesloten 
trappenhuizen is er weinig relatie tussen de vloer.en_ 
Elke verdieping functioneert op zichzelf. Het 
gebouw zal beter gaan functioneren als openbaar 
gebouw wanneer -de vloeren meer onderlinge 
samenhang krijgen. 

Routing 
De routing van het gebouw is in de bestaande 
situatie niet ideaal voor een openbare functie en zal 
hierop aange~s.t moeten worden. 

Deze punten zullen als uitgangspunten dienen voor 
de transformatie om het gebouw geschikt te maken 
voor nieuwe functies . 
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6. Stedenbouwkundig ontwerp 

6.1 Stedenhouw algemeen 
Zoals in de .analyse in hoofdstuk 4is beschreven 
heeft de gemeente Eindhoven een 
stedenbouwkundig plan opgesteld voor de locatie. 
Volgens dat plan wordt het voormalige postkantoor 
gesloopt en maakt het plaats voor een compleet 
nieuw stedelijk blok (zi:e afb. 6.2). 

Jn deze opgave wordt het gebouw wel behouden. 
De motivatie daarvoor is dat het oude postkantoor 
een markant gebouw is dat bepalend is voor het 
stadsbeeld van Eindhoven. Ten tweede bezit het 
gebouw ruimtelijke kwaliteiten (zie hoofdstuk 4) die 
prima uitgangspunten vormen voor een nieuwe 
functie. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 voegt het 
stedenbouwkundig plan van de gemeente ook 
kwaliteiten toe aan het gebied. Het gebouw wordt 
daarom ingepast in dit stedenbouwkundig plan. 
Hierbij wordt erv001: gezorgd dat de ~valiteiten van 
zowel het gebouw als van het stedenbouwkundig 
plan goed tot uiting komen in het ontwerp. 

Ajbee!ding_ 6.1: Stedenbouwkundige situatie 

Afbeelding 6.2: Mastetplan gemeente Eindhoven 
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6.2 Uitgangspunten stedenbouwkundig 
ontwerp 
Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten 
beschreven voor het stedenbouwkundig ontwerp. 

Toegankelirkbeid gebied ten oosten van 
gebouw 
De nieuwbouw wordt afgeschermd van het 
stationsplein door het bestaande gebouw. Een van 
de stedenbouwkundige uitgangspunten is de 
toegankelijkheid van dit gebied te verbeteren (zie 
afb. 6.3) 

Toegankelijkheid gebouw 
Het gebouw heeft in zijn oude functie altijd een 
duidelijke voorzijde en achterzijde gehad. In de 
nieuwe situatie vraagt het gebouw om 
toegankelijkheid van zowel west als oostzijde (zie 
afb. 6.4) . 

Continuïteit van hoven behouden 
Een van de kwaliteiten van het stedenbouwkundig 
plan van de gemeente Eindhoven is dat de 
continuïteit van hoven uit de omgeving goed wordt 
duorgezet in het plan waardoor het plan samenhang 
krijgt met haar omgeving. Om deze samenhang te 

behouden .is het van belang dat deze kwaliteit in het 
plan blijft in het stedenbouwkundig ontwerp( zie 
afb. 6.5). 

Afbeelding 6. 3: Uitgangspunt 1: Toegankelfjkheid 
gebied ten oosten van gebouw verbeteren 

Ajbedditrg6.4: Uitga"f,sp1111t2: Taega"J, t1arr zowel 
oost ais westi!Jde 

Afbeelding 6.5: Uitgangspunt 3: Continuïteit van 
hoven behouden. 
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6.3 Stedenbouwkundig ontwerp 

Slopen van oostVleugel 2 
Deze vleugel sluit in de bestaande situatie het 
gebouw af van de weg en heeft behalve de vierkante 
meters geen extra waarde voor het gebouw. Omdat 
deze vleugellater is aangebouwd wijkt de 
constructie en de materialisatie ook af van de rest 
van het gebouw. 

Door deze vleugel te slopen wordt het gebouw van 
de achterzijde beter toegankeii}k en sluit de 
nieuwbouw beter aan op het hestaande gebouw. De 
continuïteit van hoven kan door deze ingreep 
namelijk behouden worden (zie afb. 6.6). 

Doorgang 
Door het creëren van een doorgang ontstaat een 
nieuwe route in het gebied. Hierdoor wordt de 
nieuwbouw toegankelijk vanaf het stationsplein. 
Ook krijgt het gebouw een uitnodigende uitstraling 
er wordt het toegankelijk van twee zijden (zie afb. 
6.7). 

Afbeelding 6.6: Oostvleuge/2 Zfll worden gesloopt 

Afbeelding 6. 7: Doorgang 

66 



Resultaat 
Het resultaat is een stedenbouwkundige situatie 
waarin het oude gebouw in een aangepaste vorm 
een schakel is tussen oud en nieuw (zie afb. 6.8 
en6.9). 

I 

? 

Afbeelding 6.8: Stedenbouwkundig ontwerp 

Afbeelding 6.9: Stedenbouwkundig ontwerp Jd. 

Continuiteit van hoven wordt doorgezet in het plan 

Verbinding met donunel 

Gender wordt bovengronds gelegd 

De doorgang maakr het gebouw 
toegankelijk van twee zijden en maakt het 
achtergebied toegankelijk vanaf het 
s tlrtion spitin 
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7. Ontwerp gebouw 

In dit hoofdstuk worden eerst de belangrijkste 
uitgangspunten op een rij gezet die uit het 
vooronderzoek naar voren zijn gekomen voor het 
ontwerp van het gebouw. Daarna wordt het 
concept voor de aanpak van de transformatie 
uitgelegd en uiteindelijk wordt het ontwerp in beeld 
gebracht en deel voor deel toegelicht. 

7.1 Uitgangspunten ontwerp gebouw 

Gebruik 
-Gebouw toegankelijk maken in gebruik en 
uitstraling 

- Relatie tussen de vloeren creëren 

- Routing in het gebouw geschikt maken voor 
openbare functie 

Daglicht 
- Daglichttoetreding verbeteren op donkere 
plekken in gebouw 

- Dynamiek van het daglicht waarneembaar maken 
in het gebouw 

- V ariatie aanbrengen in daglichttoetreding 

Fractalea 
- Starre structuur van gebouw doorbreken en 
visuele beleving verrijken 

Overig 
- Samenhang creëren tussen de verschillende 
bouwvolumes 

- Bouwfysische problemen gevel verhelpen 
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7.2 Concept uitsneden 
Het idee is om op strategische plekken uitsneden in 
het gebouw te maken. Door middel van die 
uitsneden worden in een io.tegrnle ingreep de 
belangrijkste uitgangspunten uit de verschillende 
sporen daglicht, fr.actalen en gebruik in het gebouw 
gebracht (zie afb. 7.1) 

Zo moeten de uitsneden er op het gebied van 
dagli-cht v-oo-r zorgen dat het da-gli-cht op een goede 
manier het gebouw penetreert zodat het 
daglichtklimaat in het gebouw verbetert. 

Door de uitsneden fractale vormeigenschappen te 
geven zal de visuele beleving van het gebouw 
worden verrijkt. 

Op het gebied van gebruik moeten de uitsneden de 
functie ondersteunen. 

!;/ 
I 

Afbeelding 7. 1: Co-ncept uitmeden 

Daglicht 
~=--Fractal en 

Gebruik 
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7.3 Ontwerp 
In deze paragraaf wordt het ontwerp in beeld 
gebucht en worden de verschillende onderdelen 
van het ontwerp toegelicht. Achtereenvolgens 
zullen de revue passeren: de uitsneden, de vormtaal, 
de constructie, de gevels, de tmp en het 
entreevolume. Ten slotte wordt de 
daglichttoetreding van het ontwerp vergeleken met 
de bestaande situatie. 
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Overzicht uitsneden 
Hieronder ziet u het ontwerp in vogelvlucht en 
schematisch in doo.rsuede. De belangrijkste ingreep 
in het gebouw is te onderscheiden in twee 
verschillende uitsneden die elk hun eigen 
kwaliteiten het gebouw in brengen. Uitsnede A en 
uitsnede B. 

Uitsnede B 

Doorsnede A-A 

Afbeelding 7.2: Vitsnede A en 13 weergegeven ïn 
}d model en n-hematiJ'Ch in door.JifCden, 

Uitsnede B 
-~~in bina<ohad<= •>n g<b<>u"' 
A Drengt v:uiaric in ~ichuocu-edif1R en bdeving 
- Vornu ~uwe routing 
- C ruc:n relacic: russen de '•erdiepingen 
- Gccfr: emre:e aan op bcwmc: grond 

I:l':lghcht 

Doorsnede C-C 

Uitsnede A(doorgang) 

Uitsnede A (Doorgang) 
- Geeft h t:r gtbouw een uimodip;t..odc uitstnilin~. 
- Mukl het gebouw ~nkdijk nn r:wee kamen. 
- M~kt het acbttrgc-bit-d ~ keiijk nnaf hn 
st::uionsplein 
- Boc"fl' doglicht up de vc ourhoeo àon\;e<e b<g= 
grond 
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Uitsnede A 
Zoals in het stedenbouwkundig ontwerp al is 
aangegeven vormt deze uitsnede een doorgang 
door het gebouw waardoor er een nieuwe route 
ontstaat in het gebied en het gebouw toegankelijk 
wordt va-n twee zijden. Door de grote opening in 
de gevel maakt het gebouw een uitnodigend gebaar 
richting haar omgeving. Omdat de tweede 
verdiepingsvloer ter plaatse van de doorgang weg 
wordt gehaald zal de daglichttoetreding op de 
voorheen donkere begane grond verbeteren. 

De maat van de doorgang is een vierkant van 12x12 
meter dat v.an voor naar achter door het .gebouw 
snijdt .. Er is voor deze grote maat gekozen om een 
groot uitnodigend gebaar te maken naar de 
omgeving. Het is ook geen toeval dat deze maat 
overeenkomt met het aanzicht van het voormalig 
entteevolume rechts van de doorgang. V oorheen 
was er weirug samenhang tussen dit volume en de 
rest van het gebouw. Door deze ingreep ontstaat er 
meer samenhang in het geheel (zie afb. 7.4). 

Afbeelding 7.4;· Oo-stgcuel met doorgcmg in het midden 

CP T 

' i 
e~ (I o rr---1 

: 213 ...... -... . .. .. ~l _j 

I ' 

.Afbeelding 7.3: ~ang in p laatt'{jt"ht en 
plattegrond 
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De doorgang werkt als een overgangsgebied tussen 
de openbare ruimte en de binnenruimte van het 
gebouw. Ter plaatse van de uitsnede won:it de 
binnenruimte weggenomen zodat er buitenruimte 
ontstaat. De gevelconstructie blijft echter staan 
waardoor de oorspronkeli}ke bouwvolumes 
waarneembaar blijven en de ruimte toch onderdeel 
blijft van het gebouw. 

De nieuwe gevel die ontstaat op het snijvlak wordt 
zo transparant mogelijk gehouden om het idee van 
de uitsnede t-e versterken en om het gebouw 
toegankelijk te maken (zie afb. 7.5). 

·' 

Constructi~ blijft in 7jchE 

Tr.ut~par.mte gevel op snijvlak uitsnede 

Ajbeefding 7.5: Doorgang in doorsnede CC 

~ 1 . Entree 

Doorgang 
· Maakt gebouw toeganke6jk van bride kanren 
(vormt nieuwe entree) 
- Geeli het gebouw een uitmxr'Sendc 
uitslraling 
- Brengt d·aglicht op begane grond 
- Buit:eruuimte 
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Uitsnede B 
Deze uitsnede is gesitueerd rondom de binnenhoek 
van het hoofdvolume, de plaats waar de 
daglichttoetreding het slechtst is. Via de opening in 
de noordgevel wordt daglicht het gebouw in geleid. 
Vanuit de gevel 'loopt de uitsnede door de 
vcrdiepingsvloeren richting de doorgang. Dft geeft 
in de doorgang de entree van het gebouw a.an en 
hierdoor kan men vanuit de doorgang door de 
vides helemaal door het gebouw naar boven kijken. 
Door de uitsneden in de vloeren naar beneden toe 
kleiner te maken valt er daglicht op elke 
verdiepingsvloer. 
Op de vijfde verdieping maakt de uitsnede een knik 
naar bet zuiden toe. Hierdoor kan het directe 
zonlicht het gebouw betreden en wordt de 
dynamiek van het daglicht waarneembaar in het 
gebouw. 
De vides die ontstaan door de uitsneden zorgen 
voor visuele relatie tussen de verschillende vloeren. 
Hierdoof ont-staan er relaties tussen de 
verschillende activiteiten in het gebouw. 
(zie afb. 7.6 en 7.7) 

Uitsnede 
- Brengt dsglkht in binnenhocken ,.,m gd>ouw 
· llnong! nm in dasli<httotun!ing en bd<ving 
- V ormt rueuwe routing 
- Crcec.n rclane cuas,en de \"erdî~n 
- Geeft entree aan op begane grond 

Direct 7.onlich! 

Afbeelding 7. 7: Doorsnede A -A 

A.fbwlding 7.6: Uit.rnetk B 
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De uitsneden uit vloeren, gevel en dak vormen een 
negatieve ruimte die als een natuurlijke vorm door 
het gebouw beweegt en op verschillende vlakken 
kwaliteiten toevoegt aan het gebouw. Het geeft het 
gebouw een betere en meer dynamische 
daglichttoetreding. Het brengt variatie in de 
beleving van de vloeren. Het doorbreekt de starre 
structuur van het gebouw. Het legt relatie tussen de 
verdiepingen en vormt door middel van de trap die 
er door heen loopt een nieuwe routing in het 
gebouw (zie afb. 7.8 t/m 7.10) 

De uitsneden worden aan de randen dichtgezet met 
transparante balustraden zodat de vorm van de 
uitsneden goed waarneembaar blijft. De kleinere 
secundaire vierkante uitsneden worden dichtgezet 
met glas. 

(Zie biJlage T2 en T3 1J(){)r de plattegromltekeningen met de 
uitsneden daarin weergegeven) 

Afbeelding 7.8: Uitsnede B 6• verdieping 

Afbeelding 7.9: Uitsnede B 5• verdieping 

Afbeelding 7. 10: Uitsnede B 4• verdieping 
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Vormtaal uitsneden 
Om de starre structuur van het gebouw te 
doorbreken en om het gebouw een meer 
natuurlijke beleving te geven krijgen de uitsneden 
fractale vormeigenschappen toegekend. 
Voor het vinden van de juiste vormtaal voor de 
uitsneden zijn er allerlei modellen en varianten de 
revue gepasseerd. Uiteindelijk is er voor gekozen 
om een vormtaal de kiezen met een vierkante 
basisvorm die als een soort stam een 
driedimensionale negatieve ruimte door de vloeren 
vormt. Door de vierkanten in een verschalend 
patroon (met schaalfactor 2.7) te laten terugkomen 
ontstaat er een fractale herkenbare structuur door 
het gebouw met een interessante ruimtelijkheid. 
Het versnipperende patroon zorgt ook voor een 
dynamische en gevarieerde lichtinval. 
Dezelfde vormtaal wordt doorgezet in het dak en 
het gevelvlak zodat er een duidelijke herkenbare 
ingreep in het gebouw ontstaat die van binnen en 
buiten duidelijk waarneembaar is. 
(zei afb_ 7.11 t/m 7.13) 

4fbeeiding 7. 1 ]: Gevels noord en oortzjjde 

0 

Afbeelding 7. 11: Vormtaai 

Afbeelding 7. 12: Model vormtaal 
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Constructie 
Bij het maken van uitsneden uit de vloervelden 
elient uiteraard rekening gehouden te worden met 
de beperkingen van de constructie. In de afbeelding 
hiernaast zijn de belangrijkste plekken in de 
vloervelden aangegeven. Het vloerdeel direct om de 
mi<klenkolonunen moet de dwarskrachten en de 
momenten afdragen aan de middenkolommen. 
De delen van de vloer die de koppeling maken met 
de kernen zijn van belang voor de stabiliteit van de 
constructie (zie afb. 7.14) 

De plaatsen van de uitsneden zijn daarom zo 
gekozen dat deze vloerdelen zoveel mogelijk intact 
blijven en de constructie niet ongunstig wordt 
belast. 
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Ajbeeldi"ng 7. 14: Belangnjk.rte plekken i"n de 
constructie wmgegeven in plattegrond en doorsnede. 
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Gevels 
De huidige gevels van het gebouw zijn verouderd 
en voldoen niet meer aan de bouwfysische eisen 
van tegenwoordig. Ook kent el:k bouwvolume een 
andere gevel. Hierdoor komt het geheel rommelig 
en onsamenhangend over. 
Daarom is besloten de bestaande gevels te 
verwijderen en het gebouw te bekleden met een 
nieuwe gevel. 

Deze nieuwe gevel vormt een glazen schil om de 
bestaande constructie. Ter plaatse van de uitsneden 
is deze gevel volledig transparant en ter plaatse van 
de rest van het gebouw wordt deze voorzien van 
gezeefdrukt glas. Door het contrast tussen de open 
en meer gesloten delen worden de uitsneden 
duidelijk zichtbaar in de gevel (zie afb. 7.15) 

Het openingspercentage van de print op het glas 
bepaald de boeveelheid binnenkomend daglicht, 
zonnewarmte en uitzicht naar buiten en binnen. De 
print varieert in openingspercentage afuankelijk van 
de oriëntatie en gebruik van de aangrenzende 
binnenruimte. 

Het glas wordt bevestigd aan de bestaande 
constructie door middel van een Spider Glass 
bevestigingsysteem. Het voordeel van dit systeem is 
dat er geen stijlen en regels zijn waardoor er geen 
extra onnodige lijnen in het gevelbeeld komen en 
dat het systeem op meerdere plekken van de huid 
van het gebouw toepasbaar is waardoor er 
uniformiteit ontstaat iudedetaillering van het 
gebouw. 

Open delen: 

I 

Transparant glas 
- La.~t daglicht dmv uitsneden 
het gebouw in penetreren. 

~Gesloten delen: 
1 Gezeefdrukt glas 

I 
-Bepaald hoeveelheid binnenkomend 
daglicht, ~onnewarmtc en uitJjcht. 

I - Afhaakdijk van orienrarie en gebruik 
· binnenrui-mte. I -Contrast met open delen 

Afbeelding 1. 15: Fragment gevel 
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Trap 
De trap is als een doorlopende vorm door de 
openingen ontv.rürpen en werkt daardoor als een 
verbindend element tussen de verdiepingen. 
De trap vormt een nieuwe routing in het gebouw 
die de gebruiker bij zijn gang naar de bovenste 
vloeren meevoert door een spel van licht en 
ruimtelijke beleving door de uitsneden. 
Men betreedt de verdiepingen doormiddel van 
bordessen loodrecht op de richting van de trap. 
Door de bordessen op elke verdieping in een 
andere richting te leggen is de benadering van elke 
verdieping uniek. 
(zie afb. 7.16 en 7.17) 

0 

Afbeelding 7.17: Trap totaal plattegrond 

Afbeelding 7.16: Trap totaal3d 

d D D D 

0 0 
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Net als de uitsneden bezit ook de trapconstructie 
fractale vormeigenschappen. De trap is 
vormgegeven als een vertakkende structuur. Vanuit 
de centrale buis vertakt de constructie zich in 
kleinere buizen naar de leuning. Ter plaatse van de 
bordessen vertakt de structuur zich richting 
bovenliggende vloer waaraan de constructie wordt 
opgehangen. 

De koppeling russen de hoofdligger en de 
leuningen werkt constructief mee waardoor het 
geheel werkt als een soort ruimtevakwerk. 
De leuningconstructie is te onderscheiden in twee 
verschillende schillen van 'vormvaste' driehoeken. 
De ene schilloopt bovenlangs de hoofdligger, de 
andere onderlangs. Hierdoor is de constructie in 
alle richtingen stijf en kan de dirnensionering van 
de bui-zen mini:maal gehouden worden. 
(zie afb. 7.18 en 7.19) 

Door de combinatie van glazen treden en relatief 
dunne buizen wordt de trap licht en open 
gehouden waardoor de lichtinval en het zicht door 
de trap optimaal blijft. 

Afbeelding 7.18: Trap fragment 3d 

stalen buisprofiel ~SOmm-

glazen treden 270x 1200mm--

stalen buisprofiel 0100mm-

Afbeelding 7. 19: Doonnede trap 

I 
:::::....J I 

/ , 

,?fl/ 
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Voormalig entreevolume 
In de bestaande situatie is het entreevolume een erg 
overheersend bouwdeel. In het ontwerp zal dit 
volume niet meer als primaire entree voor het 
gebouw dienen. In het ontwerp moet daarom de 
nadruk van buiten meer op de doorgang liggen. 
V anclaar dat in het ontwerp het contrast van dit 
volume met de rest van het gebouw is verminderd. 
Omdat dit voh.une in de bestaande situatie voo.r een 
groot deel de identiteit van het gebouw bepaald is 
het wel herkenbaar gelaten. 

Er is voor gekozen om de bestaande gevels te 
verwijderen en een glazen gevel buitenom de 
constructie te plaatsen. Zo worden de 
koudebruggen opgeheven, wordt het contrast met 
de rest van het gebouw verminderd en blijft het 
volume toch herkenbaar. 

De eerste verdiepingsvloer wordt verwijderd zodat 
op de begane grond een hoge open ruimte ontstaat. 
(zie afb. 7.21) 

Afbeelding 7.21: Vogelvlucht ontwep 

Afbeelding 7.20: Entmvolume 

Voormalig entreevolume 
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Daglichttoetreding 
Op deze afbeeldingen is het verschil in 
daglichttoetreding in beeld gebracht tussen de 
bestaande situatie en het ontwerp. Te zien is dat de 
ruimtes op de begane grond een grote verandering 
ondergaan door het introduceren van de grote 
doorgang. Op de verdiepingen ontstaat variatie. 
Hoe hoger men in het gebouw komt hoe meer 
daglicht er via de uitsneden op de vloeren valt. 

Begane grond besta.:1nd 

s~ verdieping bestaand 

' .. ' 

.... .. ... 

6' verdieping besta.:1nd 

Afbeelding 7.22: Daglichttoetreding besta.:1nde en 
nieUJIJe situatie 

' 
... .... 

- . ' 

. . -

Begane grond nieuw 

.. ' 

_L . 

-. ' 
~- •. •• • -- ~• r-; 

J . 
6• verdieping nieuw 
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Tekeningen 
In de beschrijving in dit hoofdstuk zijn niet alle 
tekeningen van het ontwerp weergegeven. De 
tekeningen die er wel in staan zijn vaak aan de 
kleine kant en niet op schaal weergegeven. In de 
bijlage vindt u daarom alle tekeningen geordend en 
op schaal. 
(zie bijlage TO t/m T7) 

Ajbeeldin,g 1.23: Ontwep vogelvlucht 
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Conclusie I Reflectie 
Het afstudeerproject begon met een fascinatie voor 
twee onderwerpen die naar mijn mening een grote 
verrijking kunnen vormen voor onze gebouwde 
omgeving. Namelijk fractalen en daglicht. Het oude 
postkantoor aan het stationsplein in Eindhoven 
heeft als onderwerp mogen dienen om dit op te 
bewijzen. Na een lang proces ligt hier uiteindelijk 
het resultaat. 

Het resultaat is een gebouw dat een interessante 
maar ook eigenzinnige transformatie heeft 
ondergaan. Het sterke aan het project vind ik dat 
met een integrale ingreep de knelpunten van het 
bestaande gebouw zijn weggenomen en 
tegelijkertijd belangrijke kwaliteiten zijn toegevoegd. 
De fractaal gevormde uitsneden maken het gebouw 
toegankelijk, creëren een nieuwe routing, verbeteren 
het daglichtklimaat en creëren een interessante 
ruimtelijke ervaring. 

Het onderwerp fractalen zit in het resultaat anders 
in het project verwoven dan ik van te voren had 
kunnen bedenken. Het onderwerp begon als mijn 
belangrijkste fascinatie en speerpunt. Maar 
gedurende het project is dit onderwerp in de 
rangorde iets terug geschoven en is het concept van 
de uitsneden mijn belangrijkste middel geworden 
om de transformatie aan te pakken. Dit heeft het 
project naar mijn mening krachtiger gemaakt. 

Ik denk dat ik met dit project heb laten zien dat je 
van een bestaand afgeschreven gebouw toch een 
goed functionerend gebouw kan maken door het 
beter toe te spitsen op het gebruik en onze 
behoeftes aan natuurlijke vormen en daglicht. En 
als het met dit gebouw kan, kan het uiteraard met 
meer gebouwen in onze gebouwde omgeving. 
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Plattegronden fragtnent 
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Bijlage T4 

Doorsnede A-A 
1:200 

Uitsnede 
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------- ~ 
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Doorsnede B-B 
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B.4 

Constructie tpv doorgang blijft behouden. Zo 
blijft de oorspronkelijke vorm van het 
gebouw zichtbaar. 

Nieuwe glasgevel op entreevolume aan 
buitenzijde constructie 
-Neemt koudebruggen weg 
- Verlaagd contrast met rest van het gebouw 

Bestaande verdiepingsvloer + rand 
verwijderd. Hierdoor ontstaat een hoge open 
ruimte op de begane grond. 

Transparante gevel op snijvlak uitsnede 
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Doorsnede C-C 
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Details 1 
1:10 
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b.k. vloer v 12ooo+ 
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Details 2 
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Detail 5 
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Trap plattegrond totaal 
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Trap ophanging 
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:tnpressie vogelvlucht 
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[rnpressies interieur 

6e verdieping 

5e verdieping 
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4e verdieping 

2e verdieping 


