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The design of campuses and universities is a theme 
which has been relevant for a long time. There has 
always been searched for places where the knowledge 
of students and researchers can be stimulated, 
developed and flourished. However, changing times 
and different cultures ever again ask for a different 
approach to the campus and university design. In the 
21st century, the age in which high-tech developments 
play a major role, the need for places where students 
and researchers are encouraged to contribute to these 
innovations is greater than ever. Especially in a place 
like Munich, a city with a rich history of science and art, 
places should be developed that make sure that Munich 
can maintain her important position as a high-tech city. 
Since knowledge has become an increasingly common 
consumer good, it is important that these places are not 
hidden, but integrated in the everyday life and society. 
Knowledge is no longer only reserved for the elite, but it 
is now accessible for the entire population. 
Based on these insights, the following research question 
has been formulated:

In what way does the location, positioning and 
architectural language of a new science building in 
Munich contribute to the symbiosis between science 
and society?

To answer this question, a sustainable building has 
been designed in the university area of the Hochschule 
München. This building has to make the area more 
visible as a whole, has to show the practical application 
of high-tech technology and has to integrate science into 
the city. The university area is located in the middle of the 
city in a place where science and society literally meet 
each other. Both in the architecture of the buildings – 
where typical Munich stucco building blocks are directly 
placed next to the autonomous placed educational 
buildings - as in the function of the buildings - where 
buildings used for domestic purposes surround buildings 
with an educational function. The new building responds 
with its general form to the highly fragmented area and 
forms and defines different spaces. In this way a pleasant, 
accessible campus area is created. The transparent 
glass volume, with its façade in which Luminescent Solar 
Concentrators are used in an innovative way, shows the 
practical application of high-tech and invites every-one 
to participate in science. In the building itself, social 
interaction is strongly encouraged, but there are also 
areas in which people can work in peace and quiet. The 
flexible design of the building ensures the durability of the 
design, since it can change along with the developments 
in science and innovation which inevitable will take place. 

With this design, Munich got a new ‘denkplek’, which 
connects science and society and makes sure that the 
rich history of Munich as city of science and culture can 
be continued.  
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Het ontwerpen van campussen en universiteiten is een 
thema van alle tijden. Er wordt telkens gezocht naar een 
plek waar de kennis van studenten en onderzoekers het 
beste gestimuleerd, ontwikkeld en tot bloei kan komen. 
Maar veranderende tijden en andere culturen vragen 
steeds weer om een andere benadering van het campus- 
en universiteitsontwerp. Ook nu in de 21e eeuw, 
waarin de elkaar steeds sneller opvolgende high-tech 
ontwikkelingen een grote rol spelen, lijkt er meer dan ooit 
behoefte aan plekken waar studenten en onderzoekers 
geprikkeld worden om bij te dragen aan deze innovaties. 
Vooral op een plek als München, een stad met een rijke 
historie aan wetenschap en kunst, dienen er plekken te 
ontstaan die ervoor zorgen dat München haar belangrijke 
positie als high-tech stad kan blijven behouden. Omdat 
kennis een steeds groter algemeen consumptiegoed is 
geworden, is het belangrijk dat deze denkplekken niet 
verstopt worden, maar juist worden geïntegreerd in het 
dagelijkse leven en de maatschappij. Kennis is niet enkel 
meer weggelegd voor de elite, maar juist voor en door 
de hele bevolking. Op basis van deze inzichten is de 
volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

Hoe kunnen de locatie, positionering en vormentaal van 
een nieuw wetenschapsgebouw in München bijdragen 
aan de symbiose tussen wetenschap en maatschappij? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is er een 
duurzaam gebouw ontworpen in het universiteitsgebied 
van de Hochschule München, dat het gebied als geheel 
en de high-tech technologie in het bijzonder beter 
zichtbaar moet maken en moet integreren in de stad. 
Dit gebied bevindt zich midden in de stad op een plek 
waar de wetenschap en de maatschappij elkaar letterlijk 
tegenkomen. Zowel in de verschijningsvorm van de 
bebouwing - waar de typische stucwerk, woningblok 
bebouwing van München, direct naast de autonoom 
geplaatste onderwijsgebouwen staat- als in de functie van 
de bebouwing - waar gebouwen met een woonfunctie, 
gebouwen met een educatieve functie omringen. Het 
gebouw reageert met haar algemene volume op het 
sterk versnipperd gebied en zorgt dat ruimtes gevormd 
en afgebakend worden zodat er een prettig, voor ieder 
toegankelijk campusterrein ontstaat. Het transparante 
glazen volume met een gevel waarin Luminescent Solar 
Concentrators op een innovatieve wijze zijn toegepast, 
laat zien wat high-tech inhoudt en nodigt ieder uit deel te 
nemen aan de wetenschap. In het gebouw wordt sociale 
interactie sterk aangespoord maar zijn er ook plekken 
waar er juist in rust nagedacht en gewerkt kan worden. 
De flexibele opzet van het gebouw zorgt dat het gebouw 
bestand is tegen de tijd en mee kan veranderen met 
de ontwikkelingen die er binnen de tak van wetenschap 
en innovatie ongetwijfeld weer op korte termijn zullen 
plaatsvinden. 

Met dit ontwerp heeft München een nieuwe denkplek in 
de stad gekregen dat de maatschappij en de wetenschap 
samenbrengt en ervoor zorgt dat de rijke historie van 
München als kennis- en cultuurstad voortgezet kan 
worden. 



DE DRIESTAM
12



13

Voorwoord



14



15

Deze thesis is tot stand gekomen binnen het kader 
van het afstudeeratelier ‘München Rekonstruiert’ van 
de master ‘Architecture, Building and Planning’ aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

In oktober 2013 zijn we met een groep van dertien 
studenten begonnen met een onderzoek naar de 
totstandkoming en transformatie van de stad München 
en is er zo getracht de architectuur van de stad te 
begrijpen. Hiervoor is de theorie van Aldo Rossi ‘De 
Architectuur van de Stad’ gebruikt als referentiekader.1 
Hij stelt hierin dat de architectuur een constructie is die 
in de loop van de tijd ontstaat als gevolg van sociale, 
politieke en economische ontwikkelingen. Dit leverde 
een bruikbare methode op om de architectuur van 
München te kunnen onderzoeken. Uit het onderzoek 
bleek dat München veel meer is dan het beperkte 
beeld dat de meeste mensen hebben van München als 

stad van het Oktoberfest, de Lederhose, voetbalclub 
Bayern-München, BMW en Bratwurst. Een stad is niet 
in één enkel aspect te vangen, maar dient als een 
complex en collectief geheel bestudeerd te worden. 
De koningen die de stad lange tijd beheersten, de 
Gründerzeit (de industriële revolutie in Duitsland), de 
twee wereldoorlogen, de reconstructieperiode, de 
olympische spelen en de opkomst van de high-tech 
industrie hebben de stad gemaakt tot wat zij nu is. 
Het onderzoek is afgesloten met de atlas ‘München 
Rekonstruiert’ waarin de bevindingen zijn gebundeld. 

Vanaf februari heeft iedere student een eigen 
opgave geformuleerd als basis voor het individuele 
afstudeerproject. Dit heeft voor mij geresulteerd in de 
masterthesis getiteld: Der Stadtcampus, een denkplek 
in de stad. 1. Rossi, A. (2006) De architectuur van de 

stad. Nijmegen: SUN
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1. Introductie
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de 
onderzoeksvraag tot stand is gekomen en wordt 
toegelicht waarom deze vraag relevant is.
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Afbeelding 1.1 
Diversiteit industrieën in München 2012

Legenda Industrieën

Radio en televisie omroepen

Energie- en elektriciteitsopwekking

Medische regeltechniek 

Chemische industrie

Uitgeverij en drukkerij

Textiel en lederwaren productie

Voedingsindustrie

Projectontwikkeling

Metaalbewerking

Machinebouw en auto industrie
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In het voorbereidend M3 onderzoek werd er een beeld 
geschetst van München als high-tech stad. München is 
niet zomaar een high-tech stad maar blijkt in Europa zelfs 
een voorloper op het gebied van de exacte wetenschap 
en research and development.2 Verder is München 
vandaag de dag één van de leidende bedrijfslocaties in 
Duitsland en is zij, als men naar het aantal werknemers 
kijkt, na Berlijn de tweede grootste industriestad van 
Duitsland. Ook is de stad hét centrum voor onderzoek 
en hoogwaardige technologie, verzekeringsplek nummer 
één, bankcentrum nummer twee en naast Hamburg de 
belangrijkste plek voor de media. Kennis en industrie 
komen op vele plekken samen om zo, door intensieve 
samenwerking, voor te blijven op de snel veranderende 
technische ontwikkelingen. 

Omdat het geschetste beeld van München als high-tech 
stad enorm in contrast lijkt te staan met het traditionele 
beeld dat men heeft van de stad als bierstad, trok dit 
onderwerp de aandacht.

Interessant is de vraag hoe München zich heeft kunnen 
ontwikkelen tot high-tech stad. In tegenstelling tot 
andere industriesteden, beschikte München niet over 
grote hoeveelheden grondstoffen, had München geen 
gunstige geografische locatie en was de maakindustrie er 
nooit groot. De industrialisatie kwam er zelfs pas relatief 
laat op gang. Daarentegen waren het met name de 
‘kwaliteitsindustrieën’, die kennis en goede vaardigheden 
vereisten, die sterk tot bloei konden komen in München 
en later leidden tot de ontwikkeling tot high-tech stad. 

Dat de kwaliteitsindustrieën zo goed floreerden in 
München is te danken aan de verschillende koningen, 
die al ver voor het begin van de Gründerzeit (de Duitse 
industrialisatie) een gunstig klimaat voor de latere 
economische groei gecreëerd hebben. 

Koning Ludwig I en later zijn zoon Maximilian II moedigden 
tijdens hun regeerperioden de kunst en wetenschap sterk 
aan. Zo verplaatste Ludwig I al in 1826 de Universiteit 
van Landshut naar München en werd München vanaf dat 
moment het centrum van wetenschappelijk onderzoek 
en onderwijs in het land.3 In 1852 stichtte Maximilian II 
het Maximilaneum en vervolgens richtte Koning Ludwig 
II in 1868 de Polytechnische Schule München op. Deze 
school die de status van een universiteit had, mocht zich 
vanaf het academische jaar 1877/1878 ‘Technische 
Hochschule’ noemen. 

De koningen lieten verder vele gerenommeerde 
geleerden in München samenkomen. Dit gaf de stad een 
belangrijke voorsprong bij de ontwikkeling van kwalitatief 
hoogwaardige industrie.4

De voorliefde van de koningen voor kunst en wetenschap 
had op twee manieren positieve invloed op de 
economische ontwikkeling in de stad. Enerzijds zag men 
de opbrengsten van de investering in de wetenschap 
terug in de kwalitatief hoogwaardige industrie. Anderzijds 
zorgde de liefde voor kunst en cultuur ervoor dat 
toerisme een andere belangrijke bron van inkomsten 
werd. Daarnaast vormden ook de uitgaven van de hier 
wonende staatsbeambten, wetenschappers en studenten 
een nieuwe bron van inkomsten. De aantrekkingskracht 
van de stad op toeristen door haar imago als cultureel 
centrum en kunststad, met haar vele bierkelders en 
–tuinen, leidde tot groot gewin voor herbergen, hotels 
en cafés. Kunst en wetenschap leidden zo tot handel, 
industrie en toerisme wat vervolgens weer het goederen- 
en personentransport bevorderde.

2: Heinritz, G., Wiegandt, C., Wiktorin, D. 
(2005) Der München Atlas: Die Metropole 
im Spiegel faszinierende Karten. Karlsruhe: 
Engelhardt und Bauer.
3. Bosl, K. (1971) Munchen: burgerstadt 
residenz heimliche hauptstadt deutschlands. 
München: Konrad Thiess
4. Gross, G., Selig, H. (2008) Becoming a 
Metropolis 1960-1918. In Gross, G., Selig, 
H. München wie geplant: Die Entwicklung 
der Stadt von 1158 bis 2008 (pp.67-89), 
[online publicatie] Landshauptstadt München

1.1 Aanleiding
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Afbeelding 1.2 Laptop und Lederhose

5. Laptop und Lederhose (2011) 
Geraadpleegd op 30 april, 2014, van http://
www.br.de/radio/bayern2/sendungen/land-
und-leute/bayerische-traumpaare-laptop-
lederhose-thomas-kerner106.html

Deze beknopte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis 
van de wetenschap en industrie in München laat zien 
dat München als high-tech stad niet in contrast staat 
met het München als kunst- en cultuurstad, maar dat 
deze twee identiteiten van München juist een intensieve 
samenwerking aangaan en elkaar positief beïnvloeden. 
In 1998 werd deze samenwerking opgemerkt door 
de Bundespräsident Roman Herzog die sprak van een 
‘Symbiose aus Laptop und Lederhose’, die de overgang 
van Beieren als agrarische staat naar high-tech centrum 
moest duiden.5 In het huidige München komen kennis en 

industrie op vele plekken samen om zo, door intensieve 
samenwerking, voor te blijven op de snel veranderende  
technische ontwikkelingen.
De evenwichtige verhouding van de zeer uiteenlopende 
inkomstenbronnen maakten en maken de stad tot 
een uitzondering binnen andere grootsteden, met 
name de industriesteden. Juist dankzij dit evenwicht in 
inkomstenbronnen is München minder hard getroffen 
door de crisis dan andere steden. Om ook in de toekomst 
een sterke positie te behouden, dient dit evenwicht dan 
ook goed gewaarborgd te blijven.
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München manifesteert zich als een stad met twee 
gezichten. Enerzijds is er het traditionele gezicht van 
het Oktoberfest, de Biergartens, de Marienplatz en het 
welbekende stadssilhouet met de Frauenkirche en de 
Alpen. Anderzijds is er het beeld van de welvarende 
high-tech stad, met zijn hoogwaardige industrie (zoals 
BMW en Siemens) en wetenschap (TUM, LMU). Het 
traditionele gezicht van München heeft een grote 
aantrekkingskracht op zowel de Münchenaren zelf als op 
de grote hoeveelheid aan toeristen die jaarlijks de stad 
bezichtigen. Echter, de identiteit als centrum van een 
kenniseconomie lijkt nauwelijks opgemerkt te worden. 
Dit lijkt te wijten aan het feit dat het merendeel van 
de campussen waarin de kennisindustrie zich bevindt, 
een wereld op zich vormen. Dit geldt zowel voor de 
campussen die in de periferie liggen als de voor de 
campussen die direct omgeven zijn door het stedelijke 
weefsel. Om de campussen letterlijk zichtbaarder te 

maken voor het grote publiek, en de symbiose tussen 
Laptop und Lederhöse te versterken,  zouden de 
afgezonderde campussen naar de binnenstad verplaatst 
moeten worden. De binnenstad bezit de eigenschappen 
waaraan vandaag de dag veel waarde wordt gehecht, 
namelijk ‘stedelijkheid’, interactie, functiemenging en 
ontmoetingen tussen de ‘utopische’ wereld van de 
wetenschap en het ‘echte’ leven van de mens in de straat. 
Echter, de eigenschappen waaraan de vorige eeuw veel 
waarde werd gehecht, namelijk rust en afzondering, 
die als bevorderlijk voor onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling gezien werden, dienen ook niet zomaar uit 
het oog verloren te worden. Daarom is er een zoektocht 
nodig naar een type campus en wetenschapsgebouw 
waarin het beste van twee werelden samengebracht kan 
worden: afzondering, die bevorderlijk is voor innovatie; 
en een toegankelijke en stedelijke atmosfeer, die ook 
naar buiten toe ‘kennisindustrie’ uitstraalt. 

1.2 Probleemstelling
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1.3 Doel 1.4 Onderzoeksvraag 

Het doel van dit onderzoek is om een stedelijke 
omgeving te definiëren die er aan bijdraagt maatschappij 
en wetenschap samen te brengen én een vorm van 
gebouwontwerp te vinden die bijdraagt aan een innovatief 
klimaat. Daarnaast dient er gezocht te worden naar een 
gebouwontwerp dat het beeld van kennisindustrie kan 
vertegenwoordigen.

Bijzonder aan dit afstudeeronderzoek is verder dat er 
naast de discipline Architectuur een tweede discipline, 
namelijk Bouwfysica, is geïntegreerd in het onderzoek. 
Binnen deze discipline speelt duurzaamheid  en haar 
toepassingsmogelijkheden in de gebouwde omgeving 
een grote rol. Het eerder beschreven high-tech karakter 
van München  komt daarmee ook terug in de specialisatie 
binnen Bouwfysica waar een innovatief, duurzaam 
product wordt onderzocht op de toepasbaarheid in de 
gebouwde omgeving.  Een derde doel van dit onderzoek 
is dan ook om een manier te vinden om Architectuur en 
Bouwfysica op een logische wijze samen te laten komen. 

Uit de aanleiding, probleemstelling en het doel volgt de 
onderstaande onderzoeksvraag:

Hoe kunnen de locatie, positionering en 
vormentaal van een nieuw wetenschapsgebouw 
in München bijdragen aan de symbiose tussen 
wetenschap en maatschappij?
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Om de hoofdvraag stap voor stap te kunnen 
beantwoorden, is het onderzoek opgedeeld in twee 
delen. Het eerste deel concentreert zich op een grotere 
schaal en bekijkt hoe verschillende typen universiteiten 
en campussen zich ontwikkeld hebben en hoe zij zich 
verhouden tot de stad. Daarmee wordt er gezocht 
naar een antwoord op de vraag hoe de locatie en 
positionering van een nieuw wetenschapsgebouw in 
München kunnen bijdragen aan de symbiose tussen 
wetenschap en maatschappij. 

De bevindingen uit dit eerste deel vormen de basis voor 
het tweede deel van het onderzoek. Dit deel zoomt 
verder in op gebouwniveau en kijkt hoe het gebouw 
en de gebruiker zich tot elkaar verhouden en hoe zij 
elkaar kunnen beïnvloeden. Er wordt zo onderzocht 
hoe de vormentaal van een nieuw wetenschapsgebouw 
in München kan bijdragen aan de symbiose tussen 
wetenschap en maatschappij. 

1.5 Methode

Deel 1: Interactie stad - campus/universiteit

Deel 2: Interactie gebouw - gebruiker

Afbeelding 1.3: Onderzoeksmodel
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2. Geschiedenis van de universiteit
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2. Geschiedenis van de universiteit
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de universiteit als 
kennisinstituut ontstaan is en hoe dit vervolgens geleid 
heeft tot de totstandkoming van verschillende typen 
campusontwerpen. Aan het eind van het hoofdstuk 
wordt aandacht besteed aan de huidige ontwikkelingen 
binnen universiteiten en campustypen en wordt een visie 
gegeven voor een campus in de 21e eeuw.

Deel 1
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Scholen Plato en Aristoteles 
 

400 v.Chr.

Middeleeuwse universiteiten Eerste Europese universiteiten:
volledig geïntegreerd in gaststad

Eerste colleges in Amerika:
typologie van de leeromgeving 
gebaseerd op het engelse model

12e eeuw 15e eeuw14e eeuw13e eeuw500 n.Chr.

Cambridge GB

Charlottesville VS

Oxbridge Colleges College Campus

Harvard, Cambridge VS

Traditionele innercity campus Compacte innercity campus

Massachusets Institute 
of technology VS

Eerste opzettelijke toetsing 
van kennis 

Seculiere wereld:
Praktisch onderwijs in de 
vorm van gilden

Niet-seculaire wereld: 
Onderwijs voornamelijk 
gefocust op de inductie 
van novicen tot het 
priesterschap.

2.1 Beknopte geschiedenis van de universiteit
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Amerikaanse colleges ontwikkelen 
zich tot zelfstandige entiteiten

Europese Greenfield campus 
wordt ontwikkeld op basis van het 
amerikaanse model

16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw

Academische campus

21e eeuw

Campus in the city

            of

City in the Campus
    

      ?

ETH Hönggerberg

High tech campussen

High Tech Campus Eindhoven Vitra, Weil am Rhein

Greenfield Campus

Corporate campussen
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Afbeelding 2.1: School van Athene met o.a. 
Plato, Aristotels en Socrates
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2.1.1 De scholen van Plato en Aristoteles
De opzettelijke toetsing van kennis begint ongeveer 
2400 jaar geleden met de filosoof Plato.6 Plato had de 
stelling dat filosofie met verwondering begint. Dit idee, 
dat verwondering en onderzoek de basis zijn van de aard 
van de mensheid, is terug te vinden in alle kennisinstituten 
van vandaag de dag. De bevordering van kennis en 
het stimuleren van het menselijk onderzoek staan nu 
nog steeds centraal. Voor zijn onderwijs gebruikte 
Plato de structuur van conversaties en dialogen tussen 
voorstanders van tegengestelde ideeën. Vaak vond 
deze uitwisseling van ideeën plaats binnen sociale 
aangelegenheden. Uit het Grieks komt dan ook het 
woord ‘symposion’ dat letterlijk ‘samen drinken’ betekent 
en dat ook wel een eetpartij aanduidde. De betekenis 
van de Nederlandse (gelatiniseerde) term ‘symposium’ 
omvat slechts een deel van de oorspronkelijke betekenis 
ervan (met name het houden van redevoeringen rond 
een vastgelegd thema).7 In navolging van zijn ideeën, 
startte Plato een ‘academie’ in zijn huis waar studenten 
konden discussiëren. 

Aristoteles, die een leerling van Plato was, startte later 
een school, genaamd Lyceum, buiten Athene. Het 
gebied kreeg de vorm van een gymnasium en tuinen met 
overdekte wandelgangen. Aristoteles had de gewoonte 

al wandelend door de tuinen en wandelgangen les te 
geven waardoor zijn school de naam Peripatetic kreeg, 
van het Griekse woord ‘peripatetikos’ dat rondwandelen 
betekent. 

De scholen van Plato en Aristoteles hebben qua fysieke 
verschijningsvorm weinig overeenkomsten met de 
universiteiten van nu, echter hun belangrijke educatieve 
methodes en structuren spelen nog steeds een rol in het 
huidige onderwijs. 

Na de val van Rome en het verval van de klassieke 
beschaving nam het onderwijs een radicaal andere vorm 
aan. Met de opkomst van het Christendom werd de 
nadruk die de Grieken hadden gelegd op het vermogen 
van de mens om de wereld te begrijpen en uit te leggen 
op basis van haar eigen onderzoek en redenatie, 
vervangen door een nieuwe manier van onderwijs die 
was gebaseerd op de goddelijke uitleg van de menselijke 
beleving. Deze aanpak zou de Westerse wereld voor 
meer dan negen eeuwen domineren. Pas in de 13e 
eeuw, toen de teksten van Aristoteles werden vertaald 
en gereinterpreteerd door verlichte denkers, ontstond er 
weer een nieuw vertrouwen dat het menselijke vermogen 
om te redeneren weer in het centrum van het onderwijs 
plaatste. 

6: Pearce, M. (2001) University builders. 
West-Sussex: Wiley-Academy
7: Symposion (z.d.) Geraadpleegd op 4 
maart 2014, van http://nl.wikipedia.org/wiki/
Symposion
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2.1.2 De middeleeuwse universiteiten
De ontwikkeling van universiteiten in de middeleeuwen is 
nauw verbonden met de totstandkoming en groei van de 
gilden. In de seculiere wereld ontstond een structuur van 
praktisch onderwijs door het groeperen van ambachten 
en andere commerciële activiteiten in de vorm van 
gilden. Gilden of collegia bestonden al sinds de tijd van 
het Romeinse rijk, in de vorm van groepen mensen met 
dezelfde interesses die hun status wilden vestigen en 
behouden tegen invloeden van buitenaf. De leertijd stond 
hierbij centraal. De gilden gaven een vooraf vastgestelde 
hoeveelheid kennis door. De jonge mannen waren in de 
leer bij de meesters om aan de hand van voorbeelden 
hun vaardigheden te leren. Na deze eerste training 
reisden ze vaak als handelsmannen naar verschillende 

werkplekken om hun vaardigheden verder te verfijnen en 
hun kennis uit te breiden door verschillende ervaringen 
op te doen. Door vaste normen en methoden van 
onderwijs vast te stellen, probeerde de gilden hun status 
in de maatschappij veilig te stellen. In de niet-seculaire 
wereld was het onderwijs voornamelijk gefocust op de 
inductie van novicen tot het priesterschap. Dit leidde tot 
de ontwikkeling van kathedraalscholen en kloosters met 
overwegende theologisch educatieve agenda’s. 

Tegen het einde van de 13e eeuw, vermengden de 
activiteiten van de gilden zich met die van de theologische 
scholing door de groei van steden en dorpen. Dit leidde 
uiteindelijk tot de opkomst van de eerste universiteiten 
zoals ze nu nog bestaan. 

Afbeelding 2.2 Schoenmakersgilde
Afbeelding 2.3 Jongens gaan naar de 
Scholae Monasticae (kloosterschool)
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2.1.3 De eerste universiteiten in Groot-Brittannië
De eerste generatie universiteiten was nog volledig 
geïntegreerd in haar gaststad. Bekende voorbeelden 
hiervan zijn Oxford en Cambridge die zich vanaf eind 
12e begin 13e eeuw geleidelijk ontwikkelden parallel 
aan de groei van het stedelijke weefsel waarin ze zich 
bevonden. Tegen de tijd van de 16e eeuw hadden 
ze een, nog steeds bestaand, collegiaal systeem 
ontwikkeld. Collegiale universiteiten zijn instellingen 
voor hoger onderwijs die opgedeeld zijn in een reeks 
van verschillende colleges.8 De rol van deze colleges 
variëren van universiteit tot universiteit: sommige 
functioneren als een mini-universiteit in een universiteit 
en voorzien in onderwijs, accommodatie en het geven 
van pastorale zorg, terwijl andere meer verwant zijn 
aan studentenhuizen. In Oxford en Cambridge zijn 
de colleges de plekken waar studenten en personeel 
wonen, onderzoek doen, studeren en werken. Essentiële 
elementen van het college zijn de kapel, ‘the Hall’ 
(waar diners en andere bijeenkomsten plaatsvinden), 
een bibliotheek en accommodatie voor studenten en 
personeel. Deze Oxbridge colleges zien er vaak uit als 
kloosters, waarin alles zich op een enkele, afgesloten 

plek bevindt. Gelijkgestemde zielen komen hier samen 
om een gemeenschappelijk leven te leiden en een 
zekere mate van bescherming tegen de buitenwereld 
te genieten. De meeste studenten brengen hun gehele 
bachelor wonend in het college door. Een groot deel 
van het sociale leven draait dan ook om het college. 
Zo hebben vele colleges ook hun eigen verenigingen en 
sportteams. 

2.1.4 Vroege Amerikaanse universiteiten
De Amerikaanse universiteiten merkten het belang 
van de omgeving voor het academische leven in het 
Engelse collegiale systeem op. Het Engelse model 
diende dan ook als basis voor de eerste colleges in de 
Verenigde Staten die in het begin van 1600 zijn gesticht. 
Harvard, dat in 1636 opgericht is, is Amerika’s oudste 
academische instituut. De waarde die aan leren werd 
gehecht, blijkt uit de architectuur die ervoor gebruikt 
werd. Het eerste universiteitsgebouw van Harvard was 
het grootste in haar omgeving. Vanaf het begin bevond 
zich al studentenhuisvesting op het terrein om zo de 
gemeenschapszin te bevorderen. 

8. Collegiate Universities (z.d) Geraadpleegd 
op 2 februari 2014, van http://www.
a l l aboutcareers .com/careers-adv ice/
choosing-a-university/collegiate-universities

Afbeelding 2.4 Kijkje in  de High Street 
(Oxford)  begrenst door gevels van de 
Queen’s en Universiteits colleges
Afbeelding 2.5 Harvard Yard (voorgrond) en 
Cambridge in 1668 
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2.1.5 Belangrijke mijlpalen in campus ontwerp
De Amerikaan John Locke (1632-1704) is 
verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de 
ontwikkeling die in educatie heeft plaatsgevonden vanaf 
de late 19e eeuw tot nu. Hij zette vraagtekens bij de 
algemeen aanvaarde kennis over de manier waarop 
mensen leren. Hij stelde dat de mens niet geboren is met 
a priori kennis en dus ten tijde van de geboorte volledig 
gelijk is. De verdere ontwikkeling van de persoon hangt 
af van de aard en variëteit van zijn ervaringen samen 
met de aandacht die hij geeft aan de relaties tussen, 
en de verklaringen voor, deze fenomenen – ofwel, de 
educatie. Locke’s geloof dat iedereen potentie heeft 
om zich te ontwikkelen en verbeteren is nu een van de 
hoekstenen van onderwijs. 

John Locke’s liberale ideeën volgend, bouwde 
Thomas Jefferson in 1817 de Universiteit van Virginia, 
Charlottesville, als een ‘academisch dorp’. Zijn visie is 
opmerkelijk door het gebruik van de klassieke canon. 
Voor Jefferson was de adoptie van de klassieke orde 
meer dan een kwestie van stilistische voorkeur. Het 
gebruik van de architectonische grammatica van de 
klassieken, belichaamden zijn streven naar de associatie 
van zijn nieuwe democratische onderwijspolitiek met 
die van de klassieke wereld. Hij wist deze ideeën te 
combineren met het concept van een liberale democratie, 
door het ontwerp van een egalitair planningssysteem en 
de creatie van een campus architectuur. Om de ideale 
academische omgeving te bereiken, ontwierp Jefferson 
een serie paviljoens die rond een grote publieke ruimte 

werden geplaatst. De gebruikers van de campus zouden 
als een familie samenleven, waarin in elke villa zich de 
woning van de professor bevond, met op de verdieping 
huurkamers en beneden grote ruimtes voor colleges. 
Elke villa verschilde qua uitstraling een beetje van de 
andere, om zo de individuele aard van elke afzonderlijke 
groep te benadrukken. Elk verblijf was verbonden met 
de volgende door een overdekte wandelgang, als 
vertegenwoordiging van het idee van een individueel 
collegiaal model binnen een overkoepelende unitaire 
universiteit. 

Dit model van Jefferson was de voorloper van het 
latere Amerikaanse model dat gebaseerd is op 
het idee van onderwijsinstellingen als zelfstandige 
entiteiten. Het Amerikaanse model richtte zich zowel 
op didactische mogelijkheden als op maatschappelijke 
idealen. De correlatie tussen onderwijs idealen en 
hun fysieke manifestatie was dan ook cruciaal. De 
Amerikaanse campus bestond dus niet enkel uit 
lesruimtes en academische faciliteiten maar ook 
uit studentenhuisvesting, mensa’s, restaurants en 
vrijetijdsvoorzieningen. De architecten waren niet 
enkel meer bedeeld met het ontwerp van afzonderlijke 
gebouwen, maar moesten ook rekeningen houden 
met de planning van de campus als geheel. Een 
nieuwe ontwikkeling in Amerika was om campussen in 
buitengebieden te plaatsen. Dit was gebaseerd op de 
romantische notie van het landleven, ver van de corrupte 
stad. De campus wordt een kleine wereld op zich zelf. 
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2.1.6 De universiteit in Europa 
In Europa was de oprichting van nieuwe universiteiten 
een relatief bescheiden aangelegenheid tijdens de 19e 
eeuw en het begin van de 20e eeuw. In 1930, na een 
reis naar de Verenigde Staten, was le Corbusier onder de 
indruk van de Amerikaanse universiteit die hij typeerde 
als een stedelijke eenheid op zichzelf; een kleine of 
grote, maar altijd groene stad. Het gaf het verlangen van 
de klassieke modernisten weer, een stad te ontwerpen 
in een open veld met een logische vorm van orde. Al 
sinds Albrecht von Haller zijn Hymne aan de Alpen in 
1729 componeerde, leeft er het idee dat mensen op 

het land en in de bergen gezond, sterk en onschuldig 
zijn, terwijl de steden zijn gevuld met corruptie en verval. 
In het campus ontwerp werden de idylle en de ideologie 
van de modernisten perfect gecombineerd. 
Deze idealen, en de behoefte om snel nieuwe instellingen 
op te richten vanwege de explosie in de toegang 
tot het hoger onderwijs, leidden tot de oprichting van 
campussen die buiten de stad werden opgericht. Dit 
greenfield campus model grijpt terug op Jefferson’s idee 
van de ‘academic village’, autonoom in haar locatie en 
werking. 

Afbeelding 2.6 Charlottesville, Universiteit van 
Virginia.



38

De geschiedenis van de universiteit en haar 
campus samenvattend, kunnen er twee extreme 
verschijningsvormen  van de campus onderscheiden 
worden: de innercity campus en de greenfield campus. 
Deze categorisatie is zeker niet allesomvattend en doet 
tekort aan alle tussenvormen die er bestaan. Er is echter 
voor deze typen gekozen omdat zij twee uitersten 
verbeelden die goed de verschillen tussen twee vormen 
van campusontwerp weergeven.

2.2.1 De innercity campus
Bij de innercity campus bevindt de universiteit zich midden 
in de gaststad en vormt zij een integraal onderdeel van 
de stad.  Binnen de innercity campus kan er ook nog een 
onderscheid gemaakt worden in een traditionele innercity 
campus en een compacte innercity campus.

Onder de traditionele innercity campus wordt hier de 
campus verstaan die vergelijkbaar is met het collegiale 
systeem zoals dat in Engeland ontstaan is. De universiteit 
bestaat hierbij uit verschillende gebouwen of colleges 
die zich los van elkaar in de stad bevinden. Omdat dit 
type campus vaak universiteitsgebouwen heeft die vroeg 
gesticht zijn en zich parallel ontwikkelden aan de groei 
van het stedelijke weefsel waarin ze zich bevonden, 
sluit de vorm en schaal van de universiteitsgebouwen 
naadloos aan bij de niet-universitaire bebouwing in het 
stedelijke weefsel. Voorbeelden van de traditionele 
innercity campus zijn de universiteit van Cambridge en 
Harvard. Hierbij vindt er een overlap tussen academische 
en commerciële activiteiten plaats. Sommige steden zijn 

uiteindelijke zelfs gedomineerd door de universiteit en 
haar belangen, zoals bij Cambridge het geval is. In dit 
voorbeeld is de balans tussen het burgerleven en het 
academische leven zodanig veranderd dat de stad via 
haar universiteit leeft. 

Onder de compacte innercity campus wordt een campus 
verstaan die zich in de stad binnen een beperkt gebied 
heeft ontwikkeld. Door de nabijheid van de verschillende 
universiteitsgebouwen kennen de gebouwen een veel 
sterkere onderlinge band.  Dit leidt er vaak ook toe dat 
in dit type het stadsleven en het campusleven minder 
sterk met elkaar vermengd zijn dan bij de traditionale 
innercity campus. Vanwege gebrek aan ruimte en hoge 
grondprijzen is er tegenwoordig nauwelijks meer de 
mogelijkheid voor het ontstaan van compacte innercity 
campussen. Wel ziet men dat er verlaten gebieden 
zoals bijvoorbeeld oude industrie- of kazerne gebieden 
geherstructureerd worden als campusgebied.

2.2.2 De Greenfield campus
De tweede verschijningsvorm van de universiteit heeft zich 
kunnen ontwikkelen doordat er een fysieke afzondering 
van de gaststad werd gezocht. Op deze geïsoleerde 
plekken voorzag men eilanden van kennis, te midden 
van het groen, in een oase van rust en concentratie. 
De greenfield campus is het prototypische model van 
universiteitsontwikkelingen in de 60er en 70er jaren van 
de vorige eeuw.9,10

2.2 Verschillende typen campusontwerp

 9. Hoeger, K., Christiaanse, K. (2007) 
Campus and the city: urban design for the 
Knowledge Society. Zurich: gta Verlag
 10. Muthesius, S. (2001) The post-war 
university: Utopianist campus and college. 
New Haven: Yale University Press.
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Waar spin-offs, start-ups en zelfs volwaardige 
technologieparken ervoor kozen om zich in en rond 
universiteiten te gaan vestigen om te profiteren van 
de nabijheid van wetenschappelijk onderzoek en 
middelen, ontstonden er ook high-tech campussen. Het 
campusontwerp bleef op die manier niet enkel beperkt 
tot de academische wereld, maar de greenfield campus 
vormde ook steeds vaker de basisvorm voor high-
tech campussen. Ook internationale ondernemingen 
gebruikten de afgezonderde greenfield campus als 
blauwdruk voor hun internationale hoofdkantoor of 
hun onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen. In deze 
laatstgenoemde corporate campus, was het veelal het 
doel om een link tussen de industrie en de wetenschap 
te leggen. 

In de greenfield campussen vormen de gebouwen 
vaak een kloosterachtige enclave in een natuurlijke, 
open landschappelijke setting, met als doel afzondering 
en kalmte te bieden om zo studie, onderzoek en 
ontwikkeling te bevorderen. Echter deze zelfde introversie 
en afscheiding van de stad hebben de campussen ook 
afgezonderd van andere maatschappelijke structuren 
en het publieke leven. Voor de corporate campussen 
en high-tech campussen, die vaak met geheime 
informatie werken, is dit vaak een voordeel. Echter voor 
de academische campussen wordt dit vandaag de dag 
niet meer gezien als de juiste omgeving om de moderne 
kennismaatschappij tot bloei te laten komen. 

Om de verschillende typen campusontwerp beter te 
kunnen begrijpen, zijn er twee voorbeelden van een  
traditionele innercity campus, twee voorbeelden van 
een compacte innercity campus, een voorbeeld van een 
academische campus, een voorbeeld van een high-tech  
campus en  een voorbeeld van een corporate campus 
geanalyseerd. 

Bij elke case wordt de campus en universiteit kort 
besproken en is er gekeken naar de massa’s van de 
gebouwen, de functies die zich in de campus bevinden, 
de ruimtelijke structuur van het gebied, de hoogtes van 
de gebouwen en de aanwezigheid van groen. 

2.3. Casestudie typen campusontwerp
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Cambridge University, Cambridge, Groot BrittaniëTraditionele innercity campus

Functies

Huisvesting

Universiteit of bedrijfsgebouwen

Gedeelde diensten en voorzieningen

Start-ups, spin-offs, bedrijven en private 

onderzoeksinstellingen

Massa’s

Het centrum van de stad Cambridge bestaat uit een dicht 
netwerk van middeleeuwse straatjes volgebouwd met 
historische gebouwen. De colleges gaan qua schaal en 
architectuur naadloos op in de overige bebouwing van de 
stad. Ook de infrastructuur van de stad en de universiteit 
zijn volledig met elkaar vermengd. De universiteit bezit 
een groot deel van het stadscentrum, en multifunctionele 
gebouwen zijn de norm. De universiteit van Cambridge 
is een collegiale universiteit, haar hoofdfuncties zijn 
verdeeld over de centrale afdelingen en 31 colleges. 
Over het algemeen voeren de afdelingen onderzoek uit 
en verzorgen ze centrale hoorcolleges voor studenten. 

De colleges zijn verantwoordelijk voor het onderdak en 
het welzijn van haar studenten en personeel. De colleges 
zelf zijn opgezet als complexen van verschillende 
gebouwen rond een centrale binnenplaats en grote 
tuinen. Ze zijn technische gezien volledig onafhankelijk 
van de universiteit en hebben aanzienlijke autonomie. 
Het Cambridge-cluster kent vele facetten en heeft goede 
connecties. De universiteit heeft een centrale rol gespeeld 
in het veranderen van de regio van slecht een zetel van 
het onderwijs tot een centrum van kennisindustrie met 
internationale invloed.
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Hoogtes

1 - 2 verdiepingen

3 - 4 verdiepingen

5 - 6 verdiepingen

7 of meer verdiepingen

Ruimtelijke structuur Groen

Bos, park

Landbouw

Grasveld, binnenhof

Verharde ondergrond
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Harvard University, Cambridge, Verenigde StatenTraditionele innercity campus

Functies

Huisvesting

Universiteit of bedrijfsgebouwen

Gedeelde diensten en voorzieningen

Start-ups, spin-offs, bedrijven en private 

onderzoeksinstellingen

Massa’s

Harvard Is het oudste instutuut van hoger onderwijs in de 
Verenigde Staten. Gegroeid vanuit slechts één gebouw 
(Harvard College) is Harvard vandaag de dag volledig 
geïntegreerd in het stedelijk weefsel en vormen Harvard 
Yard en Harvard Square het hart van de gemeenschap. 
Harvard Yard is nog steeds het academische en spirituele 
centrum, bestaande uit de administratiekantoren, 
verschillende academische gebouwen en musea, 
Memorial Church, Widener bibliotheek, Le Corbusier’s 
Carpenter Centre en het merendeel van de slaapzalen 
voor de eerstejaars studenten. Harvard square doet 
dienst als het commerciële centrum van de campus, met 

de Harvard Coop en boekhandel, winkels, restaurants 
en theaters. Harvard is een campus die haar stedelijke 
context kapitaliseert: de universiteit en het stedelijke leven 
vermengen zich wat de informele intellectuele uitwisseling 
bevordert. Ondanks de stedelijke context, bestaat 60 
procent van Harvard uit open ruimte. De diverse collectie 
van tuinen, binnenplaatsen en verbindende voetpaden 
creëren de hiërarchie van de ruimtelijke belevingen die 
het terrein van de campus structureert. Aangezien er 
nooit een vooropgezet masterplan is gemaakt voor de 
campus is de architectuur zeer divers. 
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Hoogtes

1 - 2 verdiepingen

3 - 4 verdiepingen

5 - 6 verdiepingen

7 of meer verdiepingen

Ruimtelijke structuur Groen

Bos, park

Landbouw

Grasveld, binnenhof

Verharde ondergrond
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Massachusetts Institute of Technology (MIT), Massachusetts, Verenigde StatenCompacte innercity campus

Functies

Huisvesting

Universiteit of bedrijfsgebouwen

Gedeelde diensten en voorzieningen

Start-ups, spin-offs, bedrijven en private 

onderzoeksinstellingen

Massa’s

Massachusetts Institute of Technology (MIT) is in 1916 
gesticht en begon met een centrale groep van onderling 
verbonden gebouwen. Na de tweede wereldoorlog 
zijn er een aantal landmark gebouwen, ontworpen 
door vermaarde architecten, bij gekomen. De schaal 
van deze gebouwen wijkt sterk af van de bestaande 
gebouwde omgeving. In 1960 werd er een Campus 
Master Plan gemaakt om basis regels op te stellen 
voor de gecoördineerde toekomst van de campus. 
Belangrijk hierin was het doel om een ‘complete 
campus community’ te ontwikkelen, met academische, 
onderzoeks-, woon- en recreatieve gebieden. MIT 
was omgeven door voormalige industriegebieden en 
kon het gebied een nieuw leven inblazen door er een 
universiteitsgebied van te maken. De gebouwen van MIT 
zijn extreem divers en worden gekarakteriseerd door 

individuele structuren in progressieve architectuurstijlen. 
De originele hoofdcampus, binnen een klassiek, 
rationeel grid, vormt de ruggengraat van het geheel 
echter zijn er de nodige renovatie en infrastructurele 
vernieuwingen benodigd geweest om tegemoet te 
komen aan de huidige standaard van leren, werken en 
leven. Door een continue focus op voetgangersroutes 
en publieke ontmoetingsplekken wordt er geprobeerd 
om nieuwe en bestaande gebouwen te integreren tot 
een samenhangend stedelijk weefsel voor interactie 
en een interdisciplinaire samenleving. Verder is er veel 
ruimte vrij gelaten voor groen en sportvelden. Echter, de 
infrastructuur  en het leven van de stad en de campus 
mengen zich minder vanzelfsprekend dan dat dat bij de 
traditionele innercity campussen het geval is. 
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Hoogtes

1 - 2 verdiepingen

3 - 4 verdiepingen

5 - 6 verdiepingen

7 of meer verdiepingen

Ruimtelijke structuur Groen

Bos, park

Landbouw

Grasveld, binnenhof

Verharde ondergrond
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Karlsruhe institute of Technology (KIT), Karlsruhe, DuitslandCompacte innercity campus

Functies

Huisvesting

Universiteit of bedrijfsgebouwen

Gedeelde diensten en voorzieningen

Start-ups, spin-offs, bedrijven en private 

onderzoeksinstellingen

Massa’s

De universiteit van Karlsruhe is in 1825 opgericht als 
polytechnische school en ligt midden in de oude stad, 
net oostelijk van het kasteel en het stadspark. Het 
stedelijke raster van de universiteit past perfect binnen 
het stedelijke plan uit 1715, toen de stad ontstond. 
De campus is volledig geïntegreerd in de stad met als 
gevolg dat er, afgezien van de mensa, geen winkels, 
restaurants of andere commerciële ondernemingen op 
de campus te vinden zijn. De campus is enkel een plaats 
voor onderwijs, studie en onderzoek. Open pleinen en 
binnenhoven zorgen voor de centrale oriëntatiepunten. 
Lange tijd kende de universiteit slechts een beperkte 
oppervlakte, maar na het einde van de koude oorlog 

en het vrijkomen van voormalige militaire basissen, 
ontstonden er nieuwe kansen voor uitbreiding.  Ondanks 
haar centrale locatie en de dichtheid van de stedelijke 
context, breekt de campus continue met de typisch 
stedelijke gesloten bouwblokstructuur. In plaats daarvan 
zijn de gebouwen min of meer losjes gegroepeerd in 
een groene, parkachtige omgeving. Vooral na de eerste 
uitbreidingen, is de campus zo gebouwd dat ze een 
vrijere houding en relatie ten op zichte van de gebouwde 
omgeving heeft. Vooral de nieuwere gebouwen kennen 
een schaalvergroting die in de modernistische vormentaal 
van die tijd paste. 
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Hoogtes

1 - 2 verdiepingen

3 - 4 verdiepingen

5 - 6 verdiepingen

7 of meer verdiepingen

Ruimtelijke structuur Groen

Bos, park

Landbouw

Grasveld, binnenhof

Verharde ondergrond
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Eidgenössische Technische Hochschule (ETH Hönggerberg), Zurich, ZwitserlandAcademische greenfield campus

Functies

Huisvesting

Universiteit of bedrijfsgebouwen

Gedeelde diensten en voorzieningen

Start-ups, spin-offs, bedrijven en private 

onderzoeksinstellingen

Massa’s

De ETH Hönggerberg is een goed voorbeeld van de 
academische Greenfield Campus. Het is in 1959 
opgericht volgens het in die tijd typische campusmodel: 
een monofunctionele universiteit aan de rand van de stad. 
Het vormt een enclave, bestaande uit een ensemble van 
monolithische onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten, op 
de top van de Käferberg en Hönggerberg, en wordt 
zo gescheiden van de stad waarover het uitkijkt. Het 
originele plan van Albert Heinrich Steiner verdeeld de 
campus in vier kwartieren met de hoofd verkeersweg 

en een as die hier loodrecht op geplaatst is. Vanwege 
de onvrede over het monofunctionele en afgezonderde 
karakter van de campus, is er een nieuw plan, genaamd 
Science city, voor de campus genaakt. In dit plan 
wordt de campus ontwikkeld door het versterken 
van het bestaande landschap en het verdichten van 
onderwijs, onderzoek en spin-off activiteiten. Door ook 
nog vrijetijds- en woonfaciliteiten toe te voegen wordt 
er gestreefd het gebied een meer stedelijk karakter te 
geven.   
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Hoogtes

1 - 2 verdiepingen

3 - 4 verdiepingen

5 - 6 verdiepingen

7 of meer verdiepingen

Ruimtelijke structuur Groen

Bos, park

Landbouw

Grasveld, binnenhof

Verharde ondergrond
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High tech campus Eindhoven, Eindhoven, NederlandHigh tech greenfield campus

Functies

Huisvesting

Universiteit of bedrijfsgebouwen

Gedeelde diensten en voorzieningen

Start-ups, spin-offs, bedrijven en private 

onderzoeksinstellingen

Massa’s

Philips high tech campus bestaat uit verschillende 
high-tech bedrijven die samenwerken in de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën: van idee 
en concept tot prototypes. De campus voorziet in 
geavanceerde technologieën en een geoptimaliseerde 
werkomgeving voor topengineers. Het campus concept 
is een poging om een productief, open netwerk te 
realiseren. Commerciële gebieden van hoge kwaliteit, 
conferentieruimtes en parkeermogelijkheden worden 
aangevuld door verschillende gelegenheden voor 
sociale activiteiten, sport en recreatie. Echter huisvesting 
wordt hier niet aangeboden. Op de campus worden 
ook collectieve evenementen, concerten, lezingen en 

netwerkmeetings georganiseerd. Het gebied wordt 
omgeven door een hekwerk dat ’s nachts en in het 
weekend gesloten is. Overdag is de poort wel geopend 
en kan publiek de campus bezoeken zodat verschillende 
onafhankelijke lichamen en bedrijven kunnen profiteren 
van de gemeenschap en de kennis van andere 
instituten, bedrijven en universiteiten. De campus is heel 
weloverdacht opgezet. Met verschillende soorten groen 
rond een aangelegd meer en een uitgebreid verbindend 
netwerk van voetpaden en fietspaden, is er gestreefd 
naar een synergie tussen het variërende landschap en 
de openbare ruimtes tussen de gebouwen. 
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Hoogtes

1 - 2 verdiepingen

3 - 4 verdiepingen

5 - 6 verdiepingen

7 of meer verdiepingen

Ruimtelijke structuur Groen

Bos, park

Landbouw

Grasveld, binnenhof

Verharde ondergrond
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Vitra Campus, Weil am Rhein, DuitslandCorporate greenfield campus

Functies

Huisvesting

Universiteit of bedrijfsgebouwen

Gedeelde diensten en voorzieningen

Start-ups, spin-offs, bedrijven en private 

onderzoeksinstellingen

Massa’s

De Vitra Campus, die een voorbeeld is van een corporate 
Greenfield campus, ligt ver buiten de stad Weil am Rhein 
in Duitsland, in een driehoek gevormd door de grenzen 
naar Zwitserland en Frankrijk. De Vitra Campus is een 
industrieel complex waar meubels worden gemaakt. 
Nu lijkt er binnen de corporate campussen een conflict 
gaande tussen het verlangen naar openheid en interactie 
met de buitenwereld en de vanzelfsprekende noodzaak 
voor het houden van top-secret onderzoek binnenshuis. 
Vitra is hier creatief mee omgegaan door met opkomende 
architecten samen te werken, die een prestigieus 
architectonisch landschap op het fabrieksterrein hebben 
gecreëerd. Dit terrein, waarop de gefabriceerde meubels 

worden tentoongesteld, is toegankelijk voor publiek. 
Slechts de plekken waar met ‘geheime’ informatie wordt 
gewerkt, zijn niet toegankelijk. De campus is daarmee 
niet enkel meer een industrieel maar ook een cultureel 
complex waar zowel wordt gewerkt als gerecreëerd. 
Door productie, cultuur en experiment te koppelen 
en door een contrasterend ensemble van architectuur 
te creëren, heeft Vitra een levendige omgeving weten 
te bewerkstelligen. Op deze manier is de corporate 
identiteit niet op merkherkenning en machtspelletjes 
gebaseerd maar is de identiteit juist gevormd door de 
interactie tussen werknemers, product, werkomgeving, 
cliënt en bezoeker. 
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Hoogtes

1 - 2 verdiepingen

3 - 4 verdiepingen

5 - 6 verdiepingen

7 of meer verdiepingen

Ruimtelijke structuur Groen

Bos, park

Landbouw

Grasveld, binnenhof

Verharde ondergrond
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2.3.1 Vergelijking typen campusontwerp
Traditionele innercity campus
Zowel Cambridge en Harvard zijn universiteiten bestaande 
uit losse gebouwen verspreid over de stad die een essentieel 
onderdeel van de stad vormen. Beide universiteiten zijn al 
zeer vroeg gesticht en zijn langzamerhand parallel aan de 
organisch gegroeide stad ontwikkeld. De massa’s van de 
campusgebouwen van Cambridge sluiten nauw aan bij de 
massa’s van de gebouwen in de gaststad. De gebouwen 
van Harvard daarentegen wijken qua massa sterk af van 
de omliggende bebouwing en zijn daardoor ook beter 
herkenbaar als universiteitsgebouwen. In beide campussen 
wordt de hofstructuur vaak toegepast waardoor er 
afgesloten buitenruimtes gecreëerd zijn. Ook zijn de 
gebouwen zo gepositioneerd dat er pleinen of andere open 
ruimtes ontstaan die oriëntatiepunten in het gebied vormen. 
De hoogte van de universiteitsgebouwen is bij beide 
campussen ingezet om een duidelijke hiërarchie in het 
belang van de gebouwen in de stad aan te brengen. Verder 
leven de burgers en studenten volledig door elkaar en 
maken ze gebruik van de faciliteiten die de stad biedt en de 
hoeveelheid aan verschillende functies die de campus heeft.  
Hoewel beide campussen volledige omgeven zijn door 
stedelijk weefsel, kennen ze een zeer groen karakter door 
sport- en spelweides, binnenhoven en parken. 

Compacte innercity campus 
Massachusetts Institute of Technology en Karlsruhe 
institute of Technology zijn voorbeelden van de compacte 
vorm van een innercity campus. MIT is een gedeeltelijk 
geplande campus, die wel binnen de stad past, maar niet 
zoals Cambridge en Harvard onlosmakelijk verbonden of 
verweven is met de stad. Het MIT is onderdanig aan de 
stad, waarbij studenten wel de voordelen van de nabijheid 
van de stad genieten, maar waar de ‘burger’ op zijn beurt 
nauwelijks gebruik maakt van de campusvoorzieningen. 
Dit is ook het geval in Karlsruhe, waar de universiteit een 
monofunctioneel gebied is omdat de stad in alle andere 
functies dan het onderwijs voorziet. Verder is er ten op 
zichtte van de universiteitsgebouwen van Cambridge 
en Harvard een schaalvergroting van de gebouwen 

op de MIT en KIT campus te herkennen. Mede door 
deze schaalvergroting passen de gebouwen van deze 
campussen niet zo vanzelfsprekend in het stedelijke weefsel 
zoals met name bij Cambridge. Zoals dit vaker voorkomt 
hebben het MIT en KIT hun gebied sterk kunnen uitbreiden 
door het herstructureren van een gebied  dat haar functie 
verloren heeft, in dit geval een verlaten industrieterrein en 
een militair gebied. Met name in deze geherstructureerde 
gebieden valt op dat het ruimtelijke grid veel orthogonaler 
dan de traditionele innercity campussen is. Wat ook bij dit 
type innercity campus opvalt, is dat ondanks de plaatsing 
in een binnenstedelijk gebied, er toch veel ruimte is 
gereserveerd voor groen, binnenhoven en pleinen. De 
openbare ruimte speelt op deze manier een belangrijke rol 
in de campussen. 

Greenfield campus
Wat allereerst bij alle drie de voorbeelden van greenfield 
campussen opvalt, is natuurlijk de plek van de campus, ver 
verwijderd van het stedelijke weefsel van de gaststad. De 
campussen worden bij dit type direct omgeven door bossen 
of landbouwgrond. De schaal en vorm van de gebouwen in 
de greenfield campussen wijkt ook sterk af van de typische 
binnenstedelijke korrel en gesloten bouwblokstructuur. 
De gebouwen zijn groter en er wordt vaak gekozen voor 
een functionele plattegrondvorm zoals de L, U, Z, I en E. 
Daarnaast zijn de campussen duidelijk monofunctioneel 
waar de functie huisvesting in elk voorbeeld ontbreekt. 
Verder vormt een orthogonaal grid telkens de basis waarop 
de gebouwen in de campus geplaatst zijn. Hoewel geen 
van de drie voorbeelden van de greenfield campus in één 
keer volledig gebouwd is, verraadt de gridstructuur van de 
campussen wel een vooropgezet plan. Dit geldt het meest 
voor de Philips high tech Campus en het minst voor de Vitra 
campus.  Hoewel er in de voorbeelden actief wordt gezocht 
naar een stedelijkheid door de gebieden toegankelijk voor 
publiek te maken, door interessante architectuur aan te 
bieden en door een aantrekkelijke groene omgeving te 
creëren, blijft deze zo gecreëerde levendigheid slechts een 
vorm van nagebootste stedelijkheid en zijn alle gebieden 
buiten kantooruren verlaten. 
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2.3.2 Conclusie casestudies
Op basis van de algemene beschrijving van de 
verschillende cases en de analyse van verschillende 
onderdelen zijn de volgende bevindingen gedaan:

Massa:
In het algemeen kan er geconcludeerd worden dat de 
gebouwen binnen de campussen in het verloop van 
de tijd een sterke schaalvergroting ondergaan hebben. 
Waar de massa van de universiteitsgebouwen eerst 
nog nauw aansloot bij de omliggende bebouwing, wijkt 
de massa van de universiteitsgebouwen nu steeds 
meer af en wordt de footprint steeds functioneler 
en orthogonaler. Hoe groter de tegenstelling tussen  
de massa van de omliggende bebouwing en de 
campusgebouwen is, hoe makkelijker de gebouwen 
als universiteitsgebouwen herkenbaar zijn, maar ook 
hoe groter de scheiding tussen beide structuren wordt.  

Functie:
Bij de traditionele innercity campus was er een sterke 
mix tussen wonen, werken en studeren waardoor 
de campus als vanzelfsprekend een onderdeel van 
de maatschappij vormde. Bij de compacte innercity 
campus kennen de functies al een sterkere zonering en 
bij de greenfield campus verdwijnt de mix geheel door 
het ontbreken van onder andere de woonfunctie. Door 
monofunctionaliteit ontstaat een steeds grotere scheiding 
tussen de maatschappij en de kennisinstituten terwijl 
functiemenging juist leidt tot integratie tussen beide. 

Hoogtes:
Bij de innercity campussen lijken de verschillen in 
gebouwhoogte met name te maken te hebben met het 
aanbrengen van hiërarchie in het gebied: belangrijke 
gebouwen zijn hierbij hoger dan minder belangrijke 
gebouwen. Later, lijkt de keuze voor een bepaalde 
hoogte juist meer gebaseerd te zijn op functionele 
overwegingen

Ruimtelijke structuur:
De traditionele innercity campus is vaak parallel aan de 
stedelijke structuur organisch gegroeid. Waar steden 
langs water en kruispunten van wegen ontstonden, 
werden ook de universiteitsgebouwen opgericht 
zonder een verdere duidelijke ruimtelijke structuur. Bij 
de compacte innercity campus is vooral te zien dat 
de uitbreidingen een steeds rechtlijnigere ruimtelijke 
structuur krijgen met als hoogtepunt de greenfield 
campussen die volledig planmatig zijn opgezet en een 
sterk orthogonale ruimtelijke structuur kennen waardoor 
het gebied duidelijk als geheel herkenbaar wordt. 

Groen:
Ondanks de sterk stedelijke omgeving, heeft de 
traditionele innercity campus een zeer groen karakter 
vanwege de (niet vrij toegankelijke) groene binnenhoven 
en de vele parken, gras- en sportvelden. De compacte 
innercity campussen zijn eveneens zeer groen en 
vormen vanwege hun geconcentreerde positionering 
groene eilanden in de stad. Als vanzelfsprekend heeft 
de greenfield campus een zeer groene omgeving, maar 
dit groene karakter wordt ook doorgezet in de campus 
zelf. Binnen alle campussen is groen dus ruimschoots 
aanwezig en speelt de openbare ruimte een belangrijke 
rol die richting en oriëntatie in de campus geeft. 
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Niet enkel de verschijningsvorm van de universiteiten en 
campussen heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld, 
ook de visie over wat een campus of universiteit moet 
bieden verandert telkens.

De kennisstad
Tijdens het ontstaan van de eerste universiteiten was het 
vergaren van kennis een activiteit voor de elite en dit vroeg 
om isolatie van de massa, die slechts productief een rol 
speelden in de dienstverlening of het productieproces. 
Dit was terug te zien in de Oxbridge colleges, die wel 
midden in de stad lagen, maar toch afgesloten eilandjes 
vormden die niet voor iedereen toegankelijk waren. 
Later vormden de greenfield campussen nog letterlijker 
eilanden, die bewust geïsoleerd waren van de massa. 
Echter, aan het begin van de 21e eeuw zijn kennis en 
educatie een fundamenteel element van de postmoderne 
consumptie geworden. De economie vereist dat kennis 
zo breed mogelijk over de hele werkende bevolking wordt 
verspreid. Wereldwijd ontwikkelen universiteiten en de 
steden waarin ze gevestigd zijn, zich tot ‘Kennissteden’, 
steden waar kennis en innovatie de drijfveren van de 
economie zijn. Campussen spelen hierin niet enkel 
een centrale rol voor de culturele, economische en 
sociale ontwikkeling van de stad, ze vestigen zich ook 
als laboratoria voor de nieuwe ‘Denkkultur’. Het doel 
van de nieuwe kennislaboratoria is om een omgeving 
te creëren die de dynamische synergiën tot stand kan 
brengen die benodigd zijn voor de productie van kennis: 
centra van innovatie die flexibel kunnen inspelen of de 
snel veranderende eisen van de kennismaatschappij. In 
de zeer dynamische, onstabiele, geglobaliseerde cultuur, 
bieden universiteiten die volledig zijn geïntegreerd in 
het leven van de stad een kans om de snelle evolutie 
van kennis met duurzame, sociale, culturele en 
maatschappelijke waarden te integreren. De universiteit 
wordt zo de stad en de stad wordt de universiteit.

De aantrekkelijke stad
De toenemende globalisering van het hoger onderwijs 
verhoogt de druk om een duidelijke en aantrekkelijke 
collectieve identiteit voor Europese kennisinstellingen 
te ontwikkelen. Voor studenten en onderzoekers is 
het steeds eenvoudiger om zelf de locatie te kiezen 
waar ze hun studie willen volgen of onderzoek willen 
doen. Ze worden hierbij aangetrokken door duidelijke 
programma’s, collegialiteit en samenwerking, en 
kansen op een aantrekkelijke manier van leven. 
Deze toegenomen flexibiliteit zou moeten leiden tot 
een gezonde concurrentie tussen kennisinstellingen. 
Samenwerking tussen de kennisinstellingen en hun 
stedelijke omgeving zal een centrale rol in deze 
concurrentie spelen.9

De overheden in de Westerse economieën maken zich 
daarnaast ook steeds meer zorgen over de moeilijkheid 
om studenten in wetenschap en techniek aan te trekken en 
te behouden. Er is ook een groeiende zorg dat Aziatische 
studenten en onderzoekers het onderzoeksveld zullen 
gaan domineren, en dat dit, samen met de toenemende 
investeringen in hoger onderwijs in deze landen,  
ervoor zal zorgen dat Westerse kennisinstellingen 
niet langer de topstudenten en onderzoekers zullen 
aantrekken. Als gevolg hiervan, worden de steden en 
hun kennisinstellingen geconfronteerd met een dubbele 
verantwoordelijkheid: ze moeten een omgeving creëren 
die de beste studenten en onderzoekers zal aanmoedigen 
om voor wetenschap en techniek te kiezen, en ze moeten 
een omgeving creëren die studenten van heel Europa en 
verder aantrekt. Integratie van techniek en wetenschap 
in een stedelijke, culturele context zou de oplossing 
kunnen zijn om studenten en onderzoekers aan te 
trekken in deze takken van onderwijs en onderzoek, en 
een meer aantrekkelijke plek en productieve atmosfeer 
voor onderwijs en onderzoek creëren. 

2.4 Huidige ontwikkelingen in universiteits- en campusontwerp
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In deze trend is te zien dat de klassieke innercity 
campussen proberen zich te verjongen op een manier 
die ook ten goede zal komen aan hun gaststad. De 
vraag is hoe universiteiten nou kunnen profiteren van hun 
stedelijke context en in ruil daarvoor ook stimuli kunnen 
geven aan de omliggende stadswijken.

De geïsoleerde stad
Het zijn met name de monofunctionele en geïsoleerde 
greenfield campussen die meer moeilijkheden lijken 
te ondervinden om zich aan te passen aan de nieuwe 
ontwikkelingen binnen de kennisconsumptie. Binnen 
de greenfield campus treedt namelijk een scheiding 
op tussen de wereld van studie en onderzoek, waar 
problemen tot oplossingen leiden met behulp van 
theorieën en methoden op basis van onderzoek; en 
de wereld van het complexe dagelijkse leven, waar 
problemen onduidelijk en verwarrend zijn en waar niet 
zomaar een technische oplossing uit volgt. Er schuilt 
ironie in het scheiden van het dagelijkse leven van het 
academische leven aangezien het academische leven 
uiteindelijk tot doel heeft de dagelijkse problemen op 
te lossen. Hoewel deze scheiding tussen het echte, 
alledaagse leven en het academische leven voor alle 
typen universiteiten tot op zekere mate geldt, heeft de 
Greenfield campus dit gevoel van scheiding alleen nog 
maar versterkt. De universiteit kan niet meer geïsoleerd 
zijn, maar moet tegenwoordig juist inclusief zijn. 

Tegenwoordig proberen vele greenfield campussen 
een nieuwe vorm van stedelijkheid in hun sub urbane 
omgeving te ontwikkelen. Deze campussen worden 
verlevendigd door bestaande academische verbindingen 
te verdichten met kleinere structuren, maatschappelijke 
voorzieningen, commerciële activiteiten en huisvesting. 
Op deze manier proberen de universiteiten ook een 
meer open en gastvrij beeld naar de buitenwereld toe te 
krijgen. Echter, de inspanningen om het stadsleven naar 
de greenfield campus te brengen, versterken paradoxaal 
genoeg het gevoel van scheiding van de stad in plaats van 

het te elimineren. Deze campus projecten ontwikkelen 
zich tot min of meer zelfstandige, autarkische wijken, die 
de functies in de traditionele stad imiteren.

Hoewel de naoorlogse universiteitscampus uit de 
60-er jaren momenteel een identiteitscrisis ondergaat, 
geldt dit zeker niet in andere delen van de wereld, 
zoals recente ontwikkelingen in Azië laten zien. In vele 
Aziatische landen worden de buiten-gemeentelijke, 
monofunctionele campussen van rust en concentratie 
niet als een probleem gezien, maar als een symbool van 
vooruitgang (en sociale controle). De universiteitsstad 
Guangzhou in China bestaat zelfs volledig uit een stad 
van campussen. Hier vormen ongeveer 10 campussen 
een conglomeraat waar studenten en medewerkers 
hun leven doorbrengen, goed voorzien van alle soorten 
infrastructuur. 
 
De multifunctionele stad
Terwijl de meeste campussen nog steeds de vorm 
aannemen van geconcentreerde verbindingen van 
clusters gelegen op één hoofdlocatie, lijkt er een 
tendens naar de herontdekking van de kwaliteiten van 
het oude model van de collegiale universiteit zoals 
Cambridge of Oxford, waar een netwerk van onderling 
verbonden gedeconcentreerde scholen is geïntegreerd 
in de stad, waar ze als katalysatoren voor hun directe 
omgeving werken. Universiteiten kunnen zo zelfs dienen 
als netwerken van verspreide concentraties die zwakkere 
gebieden revitaliseren en verbeteren. 

Er is ook een trend te zien in het ontstaan van 
multifunctionele instellingen waarin onderwijs en 
maatschappelijke instituten nauw met elkaar verweven 
zijn. De vraag is echter hoe studenten en wetenschappers, 
industriële partners en het grote publiek samen gebracht 
kunnen worden.
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Voor een visie voor een campus in de 21e eeuw is er 
zowel naar de ontwikkelingen in verschijningsvorm als in 
visie van universiteiten en campussen gekeken.

De campus dient een plek te zijn waar wetenschap, 
het bedrijfsleven en de maatschappij samenkomen 
waardoor er dynamische synergiën ontstaan die leiden 
tot de productie van kennis. Het is een denkplek 
geïntegreerd in het leven van de stad die verschillende 
doelgroepen uit binnen- en buitenland aantrekt en 
mensen enthousiasmeert voor het vergaren, toepassen 
en ontwikkelen van (technische) kennis. Een plek die 
profiteert van de voorzieningen en levendigheid in de 
stad en die tegelijkertijd haar omgeving verbetert door 
het samenbrengen van mensen en stimuleren van 
activiteiten. 

Binnen deze visie past een campus die in de stad is 
gelegen. Om binnen de moderne stad te passen dienen 
de beste ruimtelijke eigenschappen van zowel innercity  

campussen als greenfield campussen gebruikt te 
worden. Hoewel de campus een nauwe samenwerking 
met de stad dient aan te gaan en functioneel gezien 
met de stad moet versmelten, hoeft de campus qua 
verschijningsvorm geen exacte kopie van haar stedelijke 
omgeving te zijn om hier toch binnen te kunnen passen. 
Juist afwijkende massa’s, ruimtelijke structuren en 
hoogtes maken een campus in de stad  beter herkenbaar 
als kennisgebied. Ook de toepassing van veel groen, die 
in de stedelijke omgeving vaak slechts beperkt aanwezig 
is, kan de omgeving verbeteren en iets extra’s bieden 
aan de studenten maar juist ook aan de bewoners van 
de stad. 

Kortom, de stadscampus in de 21e eeuw is een duidelijk 
herkenbare en toegankelijke denkplek die bijdraagt aan 
de ontwikkeling van kennis maar die ook bijdraagt aan 
de ontwikkeling van de stad als prettige en mooie plek 
om te leven, studeren en werken. 

2.5 Conclusie: Een stadscampus in de 21e eeuw

Afbeelding 2.7 Modellen van verschillende 
campusontwerpen in de wereld
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3. Universiteiten in Duitsland
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3. Universiteiten in Duitsland
In dit hoofdstuk wordt er ingezoomd op Duitsland en 
wordt bekeken hoe er in Duitsland invulling aan het 
begrip universiteit werd gegeven. Vervolgens worden de 
belangrijkste universiteiten in München behandeld. Met 
deze informatie wordt uiteindelijk bekeken hoe de visie 
voor de campus van de 21e eeuw binnen München past. 

Deel 1
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3.1.1 De eerste universiteiten in Duitsland
Het Duitse universitaire systeem heeft haar oorsprong 
in het Heilige Roomse Rijk met de oprichting van 
universiteiten door de kerkelijke en wereldlijke 
heersers. Sinds de opkomst van lokale vorsten en 
de humanistische beweging in de 15e eeuw, neemt 
de invloed van de kerken op de universiteiten steeds 
meer af. Zo ontstonden er in de 16e en 17e eeuw 
vele Hochschulen die er met name voor dienden om 
vaklieden op te leiden die het grondgebied van de vorst 
konden onderhouden. De Universität Göttingen (1737) 
was de eerste universiteit in het Heilige Roomse Rijk, 
waarvan de faculteiten niet meer door de theologische 
faculteit gecensureerd werden. Onderzoek en onderwijs 
waren daarmee voor het eerst van het kerkelijke toezicht 
bevrijd, dit gold echter nog niet voor de staatscontrole.11 

3.1.2 Wilhelm von Humboldt
Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw verschoof 
het zwaartepunt van universiteiten van het verzamelen, 
ordenen en onderwijzen van kennis naar het genereren 
van kennis ofwel onderzoek. Deze verschuiving vond 
grotendeels plaats onder invloed van Wilmhelm von 
Humboldt, een intellectueel adviseur van de overheid 
in de vroege 19e eeuw. Von Humboldt verzette zich 
tegen de specialisatie en hiertegenover stelde hij het 
ambitieuze doel om door kennis op alle gebieden van 
de menselijke wetenschap een zo volledig mogelijke 
ontwikkeling van de geest en persoonlijkheid te bereiken. 
Dit leidde onder andere tot de Reformuniversität, waar er 
wordt geprobeerd om verschillende wetenschappelijke 
disciplines aan elkaar te koppelen. Kennis moest geen 

steriele reproductie van geprefabriceerde kennis zijn, 
maar zelfstandig en kritisch worden verworven, om 
zo een eigen geestelijke ervaring te vormen. Oftewel, 
de student is een onderzoeker die leert tijdens het 
onderzoeken: ‘forschend lernen’. 
Daarnaast was het zijn doel om de universiteit en 
de wetenschap onafhankelijk te maken van alle 
‘äußeren Zwecken’, externe doeleinden. Politieke of 
kerkelijk, religieuze invloeden op de inhoud van de 
wetenschappelijke inhoud wilde Humboldt tegen elke 
prijs vermijden. Ook de onderwerping van onderzoek 
aan het winstbelang van de grote bedrijven, wilde hij niet 
accepteren. De wetenschap diende te zoeken naar de 
waarheid (Wahrheitssuche) en te streven naar kennis 
voor eigen bestwil. Om dit doel te kunnen bereiken, 
moesten de wetenschappers in ‘Einsamkeit und Freiheit’, 
leven. Waarbij Freiheit, de intellectuele onafhankelijkheid 
inhield, en ‘Einsamkeit’, de zeer praktische consequentie 
was van het zelf gestelde doel van waarheidsstreven.10

In de lijn van het denken van von Humboldt, garandeerde 
artikel 142 in de grondwet de vrijheid van de wetenschap 
en haar onderwijs. Hierdoor konden de universiteiten in 
de Weimarrepubliek zich grotendeels zelf beheren. Met 
de benoeming van Adolf Hitler tot rijkskanselier in 1933 
vond er echter een radicale transformatie van de Duitse 
universiteiten plaats. De politiek kreeg grote invloed op 
de invulling van het onderwijs en het verschil tussen 
politieke en wetenschappelijke belangen vervaagde. 
Na de Tweede Wereldoorlog, als onderdeel van de de-
nazificering, werden de Duits universiteiten dan ook aan 
vergaande politieke controle en zuivering onderworpen. 

3.1 Beknopte geschiedenis van de universiteit in Duitsland

10. Muthesius, S. (2001) The post-war 
university: Utopianist campus and college. 
New Haven: Yale University Press. 
11. Hochschulen: geschichte (2004) 
Geraadpleegd op 4 mei 2014, van http://
www.brockhaus-wissensservice.com

Afbeelding 3.1: Beeld van Wilhelm von 
Humboldt voor de Humboldt-Universiteit in 
Berlijn
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3.1.3 De na-oorlogse ontwikkelingen in het 
onderwijs
De aanhoudende na-oorlogse economisch boom en 
de daaropvolgende onderwijsvernieuwingen zorgden er 
in de jaren 60 voor dat steeds meer mensen toegang 
hadden tot het hoger onderwijs. Mede hierdoor vond 
een zeer sterke toename van studentenaantallen plaats. 
Er was echter geen goed plan voor uitbreiding en men 
was bang dat dit ten koste van de kwaliteit van het 
onderwijs zou gaan. Dit leidde tot het groeiende besef 
dat het Anglo-Amerikaans (institutionele) model van de 
universiteit beter georganiseerd was. De universiteit als 
meer complex instituut werd langzamerhand overwogen. 
Daarnaast ontstond er ook meer aandacht voor het 
leven van de student als geheel. De Wissenschaftsrat 
(het belangrijkste wetenschapsbeleid adviesorgaan in 
Duitsland dat in 1957 werd opgericht) eiste in 1962 
het ontstaan van de ‘volledig zelfstandige instelling’ en 
een intensiever universiteits-leven en een structuur die 
gericht was op een grotere samenhang. Een belangrijke 
term vormde de ‘Korporierung’ van de universiteit als 
een eenheid van ethos, plaats en tijd en de plek waar 
gemeenschappelijke activiteiten plaats vonden. Dit leidde 
tot het ontstaan van vele uitbreidingen van universiteiten 
en de bouw van compleet nieuwe campussen waar de 
studenten en leraren ongestoord konden studeren. Ook 
in Duitsland werden zo de greenfield campussen steeds 
meer de norm.

Tegenwoordig spelen Europese normen een steeds 
grotere rol in het Duitse onderwijs. De laatste jaren 
vinden er grote veranderingen in het Europese 
onderwijssysteem plaats. Zo is er enerzijds het 
verlangen naar harmonisering en internationalisering 
van het Europese hogere onderwijs (Bologna-proces). 
De belangrijkste verandering voor studenten is daarbij 
het ontstaan van de uniforme graden van bachelor en 

master. Hierdoor zijn opleidingen in verschillende landen 
beter met elkaar te vergelijken.Anderzijds ontstaat er 
door deze globalisering een sterkere concurrentiestrijd 
tussen verschillende universiteiten. Om een goede 
positie te verwerven proberen universiteiten zo gewild 
mogelijk te zijn, waarbij niet enkel een goede opleiding 
van belang is, maar juist ook het leven om het studeren 
heen zo aantrekkelijk mogelijk moet zijn. 

3.1.4 De toekomst van de Duitse universiteit
De vraag is hoe de universiteiten zich in de toekomst 
gaan ontwikkelen en hoe de traditie van het Duitse 
universiteitsonderwijs gecombineerd kan worden met 
de veranderingen op Europees niveau. Met name de 
visie van von Humboldt heeft een grote invloed gehad 
op het onderwijs in Duitsland. Enerzijds past de visie van 
von Humboldt goed binnen de huidige ontwikkelingen 
in de academische wereld: het aanmoedigen van een 
multidisciplinaire benadering van de wetenschap. Echter, 
waar von Humboldt wilde dat het wetenschappelijk 
onderzoek strikt gescheiden werd van invloeden van 
buiten, is het tegenwoordig steeds belangrijker dat het 
onderwijs, bedrijfsleven en de maatschappij juist samen 
komen in het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast 
wilde von Humboldt de Freiheit van studenten binnen 
het onderwijs en onderzoek te alle tijden waarborgen. 
Echter de Europese ontwikkelingen brengen juist meer 
vaste regels en het modulariseren van opleidingen met 
zich mee om zo de toegang tot het onderwijs over de 
grens te verbeteren. Er zal iets van de Freiheit ingeleverd 
moeten worden om een omgeving te kunnen creëren 
die studenten, onderzoekers, bedrijven en andere 
instellingen aantrekt en het mogelijk maakt om ook 
op een internationaal niveau multidisciplinair te kunnen 
werken. 
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Afbeelding 3.2: Hoofdcampus LMU aan de Ludwigstraße Afbeelding 3.3: High tech campus Martinsried - Grosshadern

Afbeelding 3.4: Hoofdcampus TUM aan de Ludwigstraße Afbeelding 3.5: Campus Garching

Afbeelding 3.6: Hoofdcampus Staatsbauschule München Afbeelding 3.7: Campus Lothstraße
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Zoals in de aanleiding al werd genoemd, kent München al 
een lange geschiedenis op het gebied van de wetenschap 
en het onderwijs.3 Zo hebben de koningen als liefhebbers 
van de kunst en de wetenschap een belangrijke rol 
gespeeld in de technologische en wetenschappelijke 
ontwikkeling van München. Door de verplaatsing van de 
Universiteit van Landshut naar München in 1826 door 
koning Ludwig I werd München vanaf dat moment het 
centrum van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in 
het land.  Deze positie werd versterkt door de oprichting 
van de Technische Hochschule door Koning Ludwig II in 
1868. Daarnaast liet koning Maximilian II gerenommeerde 
geleerden in München samenkomen binnen het 
Maximilianeum. De stichting Maximilianeum werd in 1852 
opgericht met als doel getalenteerde studenten zorgeloos 
een studie aan de universiteit in München aan te bieden. Dit 
gaf de stad een belangrijke voorsprong bij de ontwikkeling 
van kwalitatief hoogwaardige industrie.4 

3.2.1 Belangrijkste universiteiten
De LMU en de TUM behoren tegenwoordig nog steeds tot 
de belangrijkste universiteiten van de stad en in de loop 
van de jaren heeft de Hochschule München zich hier ook 
bij gevoegd.

Technische Universität München (TUM):
Zoals gezegd werd de TUM in 1868 opgericht als 
Polytechnische Schüle en werd er een hoofdgebouw aan de 
Arcisstraße gebouwd. Het gebied rond dit gebouw groeide 
uit tot een innercity campus die volledig in de stedelijke 
structuur is opgenomen. Later, in 1930 wordt de campus 
Freising-Weihenstephan van landbouw, tuinenbouw en 
brouwen een onderdeel van de TUM. Deze campus staat 
volledig los van de stad en ligt ten noorden van München 
waar het volledig geïntegreerd is in haar gaststad Freising. 
In 1958 wordt de onderzoeksreactor in Garching ook 
een onderdeel van de TUM. Deze tweede campus buiten 

de stad groeit uit tot het natuurwetenschappelijke en 
technische onderdeel van de TUM en vormt een typische 
Greenfield campus. De Technische Universität München 
heeft in haar hoedanigheid als academisch bolwerk van 
technologie en wetenschap, een belangrijke rol gespeeld 
in de overgang van de staat Beieren van agrarische staat 
naar een industriële staat en high-tech center.15 Dit is 
voornamelijk te danken aan de samenwerking van de TUM 
met het bedrijfsleven in München. 

Ludwig Maximilian Universität (LMU):
Nadat de LMU in 1826 naar München is verplaatst, 
wordt in 1840 het hoofdgebouw van de universiteit aan 
de Ludwigstraße voltooid. In de jaren zeventig van de 
vorige eeuw ontstaat er naast de universiteitskliniek in 
de binnenstad een tweede campus voor geneeskunde 
aan de rand van de stad in Grosshadern. In 1994 start 
de ontwikkeling van Grosshadern tot high-tech campus 
Martinsried-Grosshadern. 

Hochschule München:
De Hochschule München werd in 1823 door Maximilian 
I opgericht aan de Gabelbergerstraße als Königliche 
Baugewerkschule. In 1909 wordt de Königliche 
Baugewerkschule de Staatliche Bauschule München, wat 
de latere Staatsbauschule München is. Het hoofdgebouw 
van deze school bevindt zich aan de Karlstraße. In 1924 
komt er een tweede locatie in Pasing bij. Als gevolg van 
de nieuw ingevoerde Fachhochschule-wet in 1971 wordt 
de Fachhochschule München als opvolger van meerdere 
andere hogere Fachschulen opgericht. Deze school krijgt 
haar hoofdgebouw aan de Lothstraße en daarmee bestaat 
de Hochschule München uit 3 campussen. Pas in 2011 
wordt de Fachhochschule hernoemd tot Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München. 

3. Bosl, K. (1971) Munchen: burgerstadt 
residenz heimliche hauptstadt deutschlands. 
München: Konrad Thiess
4. Gross, G., Selig, H. (2008) Becoming a 
Metropolis 1960-1918. In Gross, G., Selig, 
H. München wie geplant: Die Entwicklung 
der Stadt von 1158 bis 2008 (pp.67-89), 
[online publicatie] Landshauptstadt München
15. Geschichte der TUM (z.d.). Gezien 
december 23, 2013 op http:// portal.
mytum.de/tum/geschichte/index_html_en/
document_view

3.2 De universiteiten in München
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1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

Verplaatsing Lüdwig 
Maximilian Universität van 
Landshut naar München 
door Lodewijk I

Het ‘Allgemeine 
Krankenhaus’ (1813) wordt  
Universitätsklinik

Oprichting van 
de Königliche 
Baugewerksschule 
door Maximilian I

Voltooiing hoofdgebouw LMU aan 
Ludwigstraße door Friedrich von Gärtner

Hoofdgebouw Königlich Bayerische 
Technische Hochschule München 
(voormalige Polytechnische Schule) aan 
de Arcisstraße

Oprichting Polytechnische 
Schule door Koning Ludwig II

Overgang Königliche 
Baugewerksschule naar 
Staatliche Bauschule 
München, de latere 
Staatsbauschule München

Innercity campus TUM

Campus Karlstraßé 
Hochschule Múnchen

Innercity campus LMU

Onderdeel van de volgende universiteit:

Hochschule München

Ludwig Maximilian Universität (LMU)

Technische Universität München (TUM):

1920
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1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Opening van de Höhere 
Technische Lehranstalt 
der Stadt München, het 
latere Oskar von Miller-
Polytechnikum

Weihenstephan wordt onderdeel van 
de Königlich Bayerische Technische 
Hochschule München

80% van de gebouwen 
van de Königlich 
Bayerische Technische 
Hochschule München, 
en vele gebouwen van 
de andere universiteiten 
worden vernield 

Vernielde 
universiteitsgebouwen 
worden opgebouwd of 
gereconsutreerd

Onderzoeks reactor Garching 
wordt onderdeel van TUM

Gebouw voor geneeskunde 
en Klinikum in Grosshadern

Fachhochschule München als opvolger 
van verschillende technische scholen 
en enkele andere hogere Fachschulen 
opgericht.

De Fachhochschule wordt hernoemd tot 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
München

Benoeming 
Technische Universität 
München

Start ontwikkeling 
Grosshadern tot 
HighTechCampus 
Martinsried-Grosshadern

Campus Pasing Hochschule 
Múnchen

Innercity campus Weihenstephan (TUM) Campus Lothstraße Hochschule München

Greenfield campus Garching (TUM)

Greenfield campus Martinsried-
Grosshadern
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Center of Life and Food Sciences 

Figuur 3.8 Hoger onderwijs in München 2012
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Voeding, landgebruik en milieu

Overige technische (beta) faculteiten

Overige culturele (alfa) faculteiten

Campus Freising-Weihenstephan
Campus Garching

Campus Martinsried-Grosshadern
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Locaties van de universiteiten in de stad
Kijkend naar de ontwikkeling van de universiteiten 
in München is er sinds halverwege vorige eeuw een 
uitbreiding van de universiteiten midden in de stad naar 
de randen van de stad waar te nemen. Dit geldt met 
name voor de technische onderdelen van de opleidingen. 
Juist in de buitenstedelijke gebieden is er namelijk 
plek om de universiteiten en onderzoekscentra in de 
nabije omgeving van bepaalde bedrijven te plaatsen. 
De bedrijven zijn van belang voor het onderwijs omdat 
zij het onderzoek binnen de verschillende faculteiten 
ondersteunen. Er zijn zo universiteitsgebieden ontstaan 
die volledig afgezonderd zijn van de stad, vergelijkbaar 
met de greenfield campussen. Goede voorbeelden 
hiervan zijn bio-valley Martinsried-Grosshadern en 
Garching. Zowel Garching en Martinsried-Grosshadern 
zijn volledig los van de stad, midden in het groen 
ontstaan en verder ontwikkeld. Direct contact met de 
binnenstad is er niet tot stand gekomen. De campussen 
wijken in die zin van het Amerikaanse greenfield model 
af, dat de campussen volledig monofunctioneel zijn. Er 
zijn enkel onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten 
te vinden terwijl er geen woonvoorzieningen of vrijetijds- 
en sportvoorzieningen zijn gerealiseerd. Dit is dan ook 
meteen het nadeel van deze campussen: er is een totaal 
gebrek aan stedelijkheid. 

Deze technische universiteiten zijn nu juist de plekken 
waar het high-tech beeld van de stad zichtbaar 
gemaakt zou kunnen worden, echter wordt dit door 
hun afgezonderde locatie bemoeilijkt. De Hochschule 
München vormt met haar campus aan de Lothstraße 
een uitzondering op deze beweging. Deze technische 
Hochschule voor toegepaste wetenschappen bevindt 
zich wel nog in de binnenstad. Niet enkel het feit dat 
de Hochschule München zich als een van de weinige 
technische scholen in de stad bevindt, maakt deze school 
interessant, maar juist ook de huidige hoofdlocatie van 
de Hochschule München in het binnenstedelijke gebied 
maakt deze universiteit relevant in het onderzoek naar de 
toekomstige Stadtcampus. 

Hoe een nieuwe stadscampus er idealiter uit moet zien 
is in het vorige hoofdstuk besproken. In dit hoofdstuk 
is bekeken hoe deze nieuwe visie past binnen de 
educatieve geschiedenis van Duitsland en München. Von 
Humboldt die grote invloed heeft gehad op het onderwijs 
in Duitsland moedigde een multidisciplinaire benadering 
van de wetenschap aan. Dit past goed bij de huidige 
ontwikkelingen in de academische wereld. Echter, de 
Freiheit en Einsamkeit van studenten die von Humboldt 
te alle tijden wilde waarborgen, zal meer losgelaten 
moeten worden om juist in (grensoverschrijdende) 
samenwerking met anderen tot nieuwe ideeën te komen.

Kijkend naar de locatie van de universiteitscampussen in 
München is er een verschuiving van innercity campussen 
middenin de stad naar greenfield campussen buiten 
de stad te zien. Het zijn met name de technische 
onderwijsinstellingen die naar de randen van de stad 
verplaatsen. Waar de universiteiten eerst dus midden in 
de maatschappij stonden, worden ze nu steeds meer 
afgezonderd. Dit is in volledige tegenspraak met de visie 
voor een nieuwe wetenschapscampus waar het belang 
van een locatie midden in de stad juist onderschreven 
wordt. De technische Hochschule voor toegepaste 
wetenschappen vormt echter een uitzondering en is wel 
nog in de binnenstad gelegen. 

Dit maakt deze universiteit interessant voor verder 
onderzoek binnen de zoektocht naar een symbiose 
tussen wetenschap en maatschappij.  In het volgende 
hoofdstuk wordt de Hochschule München daarom 
onderzocht. 

3.3 Conclusie
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4. Hochschule München



71

4. Hochschule München
In dit hoofdstuk wordt de Hochschule München en 
haar locatie in de stad onderzocht. Na de keuze voor 
deze locatie als projectlocatie wordt bekeken hoe de 
kwaliteiten van dit universiteitsgebied versterkt kunnen 
worden door stedebouwkundige regels op te stellen en 
aanpassingen en vernieuwingen te doen.

Deel 1
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4.1.1 Groeikaarten
De groeikaarten van de belangrijkste locaties van 
universiteiten in de stad laten goed zien dat de TUM 
aan de Arcisstraße en de LMU aan de Ludwigstraße al 
vroeg gesticht zijn en zich als vanzelfsprekend parallel 
aan het stedelijk weefsel ontwikkeld hebben, waardoor 
ze nu perfect binnen de staad passen. De Hochschule 
München daarentegen is pas veel later gesticht en lijkt 
een eiland in de stad met weinig aansluiting bij het 
stedelijke weefsel.

4.1 Locatie Hochschule München20131958

Afbeelding 4.1: Groeikaarten universiteitsgebieden 
in München

Legenda bebouwing in groeikaarten

Bestaande bebouwing

Nieuwbouw
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Afbeelding 4.2 Universiteitsgebieden in het 
Staffelbauplan

Legenda Universiteiten in Staffelbauplan

Hoofdgebouw TUM

Hoofdgebouw LMU

Hoofdgebouw Hochschule München

Staffel 1 

Overige staffel

Aangewezen industriegebieden

Groengebieden

Ongedefinieerde ruimte

Universiteitsgebieden

1

1

2

3

2

3
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4.1.2 Staffelbauplan
Het feit dat de Hochschule München weinig aansluiting 
heeft bij het omliggende stedelijke weefsel is geen 
verrassend gegeven als de kaart van het Staffelbauplan 
onder deze groeikaarten gelegd wordt. Het Staffelbauplan 
is een ‘Generalbebauungsplan’ voor München dat door 
Theodor Fischer (1862-1938), een Duitse architect, 
stedenbouwkundige en hoogleraar, is samengesteld en 
van 1904 tot 1979 rechtsgeldig was. Het bestond uit 
negen Baustaffeln met bijbehorende bouwvoorschriften, 
waarmee de bouwhoogtes en dichtheid van het stedelijk 
weefsel werd gereguleerd. Bij de eerste vijf Staffels ging 
het om een gesloten en hoge bouwwijze, in tegenstelling 
tot de open bouwwijze voor de laatste vier Staffels. Door 
de navolging van deze strikte regels bepaalt dit plan ook 
nu nog het huidige stadsbeeld.

De TUM en de LMU bevinden zich in een gebied 
waarvoor het Staffelbauplan duidelijke bouwrichtlijnen 
bood. De Hochschule München daarentegen bevindt zich 
precies daar waar het Staffelbauplan niet gedefinieerd is 
omdat er zich op die plek een militair gebied bevond. Pas 
toen dit gebied haar functie verloor, werd er hier, zonder 
strikt vooropgesteld plan, gebouwd, wat resulteerde in 
een stedelijk gebied dat niet aansluit bij het omringende 
stedelijk weefsel. 

Op deze plek komen zodoende op verschillende 
niveaus twee werelden samen. Enerzijds is er het 
gestructureerde stedelijke weefsel, gebaseerd op het 
Staffelbauplan, dat sinds 1904 leidend is geweest 
voor de stedelijke ontwikkeling, met een bebouwing 
die nu wordt geassocieerd met de typische Lederhose 
kant van München: statige, vijf verdiepingen tellende 
stucwerk gebouwen. Anderzijds bevindt zich hier de vrije 
bebouwing op een voormalig militair gebied met een 
bebouwing die geen sterke associaties met het ‘typisch 
Münchens’ opwekt. 
Daarnaast komen er ook door de functies van de 
bebouwing twee werelden samen: de burger van 
München die in de gebouwen met woonfunctie woont 
en de technisch opgeleide studenten die de Hochschule 
München met haar educatieve functie bezoeken.

Deze grens tussen twee werelden is de perfecte plek om 
‘Laptop’ en ‘Lederhose’ weer zichtbaar samen te laten 
komen in de stad. 
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TUM

LMU

Hochschule München

Kreativquartier

Maxvorstadt
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Afbeelding 4.3 Locaties Stadsuniversiteiten 
in München

4.1.3 Scharnierpunt tussen twee stadsdelen
Een ander gegeven dat deze locatie aantrekkelijk als 
projectlocatie maakt, is het feit dat de Hochschule 
München zich precies tussen twee zeer verschillende 
stadsdelen bevindt. Zo bevindt zich in het zuidoosten 
het drukbezochte oude stadsdeel Maxvorstadt waar 
veel musea zijn  en de TUM is gelegen. Terwijl in het 
noordwesten zich het voormalige militaire terrein bevindt 
dat zal worden ontwikkeld tot Kreativquartier. Het gebied 
waar de Hochschule zich bevindt, werkt nu nog als een 

drempel tussen beide gebieden. Wanneer dit gebied 
meer toegankelijk wordt gemaakt, opent het daarmee 
niet enkel de deuren voor de Hochschule München zelf, 
maar vormt het ook een interessant scharnierpunt tussen 
twee belangrijke stadsdelen.

Deze locatie die optreedt als grens tussen twee werelden 
en een plek is waar verschillende stadsdelen samen 
komen, is vanwege deze interessante eigenschappen 
gekozen als projectlocatie. 

Maxvorstadt

Kreativquartier
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1

11

12

2

13

3
4

10

5

6

7

8
8

9

10

Hochschule München: werktuigbouwkunde, automotive engineering, 
vliegtuigbouw (1965-1969)

Voormalig ‘zeughaus’, wapenopslag (1863-1865), TUM mediacenter (1975) Berufsförderungswerk Würzburg GmbH Beratungsstelle, Bayerische 
Blindenhörbücherei e.V., wohnanlage

Gymzaal

 1  2  3

Wohnheimsiedlung Maßmannplatz: Studentenwoningen (1948)

 6
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11

Grundschule en Staatliche Förderschule (1963)

12

Hochschule München: elektrotechniek, informatica, wiskunde, 
handelswetenschappen

Strascheg Center for Entrepreneurship GmbH (in samenwerking met 
Hochschule)

Landeshauptstadt München Schule

Hochschule München: Bibliotheek, Menza en study centerAltbau Hochschule München: Beheer, Career Center, Nutsbedrijven- 
en gebouwentechniek, procestechniek papier en verpakking, druk- 
en media technologie, Toegepaste wetenschappen en Mechatronica

 4  5

 9 7

Om inzicht te geven in de huidige situatie, is de huidige 
bebouwing en haar functie in het gebied in beeld 
gebracht. 

13

FIT STAR Fitnessstudio, Lidl, DM, IHLE-bäckerei

Hochschule München: E-Learning Center, Weiterbildungszentrum, 
OHO, Algemene studies en interdisciplinaire studies

 8

4.2 De huidige bebouwing
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Groen

Hochschule München

Studentenwoningen

Lager onderwijs 

Business Center

Sport en voorzieningen

Functiemenging

MaßmannparkZItweide HochschuleGrasveld Zeughaus
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4.2.1 De eigenschappen van het gebied
Hoewel het gebied op het eerste gezicht niet goed 
leesbaar lijkt, zijn er ook enkele wetmatigheden die het 
gebied meer inzichtelijk maken. 

Functiemenging
Het merendeel van de huidige bebouwing kent een 
educatief doeleinde maar de precieze functie binnen dit 
overkoepelende thema is zeer divers. Zo is er lager en 
hoger onderwijs te vinden, ligt er een klein bedrijf voor 
startende ondernemers, vindt er studentenhuisvesting 
plaats en is er plek om boodschappen te doen en te 
sporten.

Groen
Het gebied heeft een zeer groen karakter. Het 
Maßmannpark begrenst het gebied in het Zuidoosten 
en in het Noordwesten is het voormalige Zeughaus 
omgeven door grasvelden. Verder is er in het midden van 
het gebied een universiteitspark met zitweide aangelegd. 

Orthogonaal grid
Het merendeel van de huidige bebouwing is geplaatst 
binnen een orthogonaal grid dat is voortgezet vanuit 
het grid waarbinnen het Zeughaus in het voormalige 
kazernegebied is geplaatst. Met uitzondering van de 
Wohnheimsiedlung aan het Maßmannpark, past elk 
gebouw binnen dit grid.

Gebouwtypologie
Opvallend is de dubbele balkstructuur van de bebouwing 
die op enkele plekken in het gebied terug komt. Doordat 
de dubbele balk verbonden wordt door open, gesloten 
of verhoogde loopgangen, ontstaan er afgezonderde 
binnenruimtes.

Orthogonaal grid

Gebouwtypologie
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Muur             Hek         Bomen

Erfgrenzen Gerichtheid entree

Glas en staal            Baksteen en stucwerk                       Baksteen              Prefab Beton         Stucwerk 
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Erfgrenzen
Het gebied is volledig verknipt door het bestaan van 
erven van verschillende grootte en vorm. De gebouwen 
werken als eilanden omdat ze worden gescheiden 
door erfgrenzen die letterlijk tastbaar worden door het 
plaatsen van heggen, hekken en muren. Dit is dan ook 
één van de redenen waarom het gebied niet als open 
wordt ervaren.

Gerichtheid entrees
De gebouwen zijn allemaal sterk naar de randen van het 
gebied gericht. De meest gebruikte entrees liggen dan 
ook allemaal aan de straatzijde. Dit zorgt ervoor dat het 
binnengebied niet aantrekkelijk is om doorheen te lopen.  
Dit terwijl de gevels van de verschillende gebouwen 
aan alle zijden gelijkwaardig zijn vormgegeven dus de 
potentie hebben om ook langs het binnengebied een 
aantrekkelijk beeld te creëren dat niet als achterzijde  
ervaren hoeft te worden. 

Materialisering
De materialisering in het gebied is zeer divers. 
Deze diversiteit maakt de bebouwing enerzijds 
onsamenhangend, maar maakt het gebied anderzijds 
ook uniek. Vooral ten op zichte van het monotoon 
materiaalgebruik in de omliggende woonblokbebouwing 
waar voornamelijk stucwerk wordt toegepast. Opvallend is 
dat er in verschillende gebouwen gebruik wordt gemaakt 
van baksteen en dat ook de combinatie stucwerk en 
baksteen gemaakt wordt. Het baksteengebruik geeft 
de bebouwing een bijzondere uitstraling die een andere 
functie dan wonen impliceert. 

Materialisatie

Glas en staal            Baksteen en stucwerk                       Baksteen              Prefab Beton         Stucwerk 
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Open ruimte
Het gebied beslaat een grote oppervlakte waarbinnen 
veel open ruimtes gelegen zijn. Zo zijn er de open 
ruimtes die al eerder onder ‘groen’ genoemd werden 
en als park, zitweide of grasveld dienen. Verder bakent 
een merendeel van de bebouwing een eigen open 
binnengebied af en tenslotte zijn er entreegebieden die 
op verschillende plekken toegang verschaffen tot het 
gebied. Opvallend is echter dat de open ruimtes niet 
geschakeld zijn waardoor de openheid van het gebied 
niet als dusdanig wordt ervaren.

Open ruimtes Binnengebieden Entreegebieden
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Entreegebieden 4.2.2 Conclusie gebiedsanalyse

Het gebied heeft verschillende kwaliteiten die nu nog niet 
voldoende benut worden. Dit is te wijten aan het feit dat 
het gebied niet overzichtelijk is en moeilijk in één blik te 
vangen. Verder is het binnengebied moeilijk toegankelijk 
door een gebrek aan of onduidelijke toegangswegen en 
wordt het zicht naar het binnengebied ontnomen door 
de vele erfgrenzen. Het binnengebied en haar kwaliteiten 
blijft daardoor verborgen. Het doel is dan ook om de 
kwaliteiten die het gebied wel heeft te versterken.

In de analyse van verschillende typen campusontwerpen 
was al duidelijk geworden hoe belangrijk functiemenging 
is. In dit gebied bestaat nu al een grote hoeveelheid aan 
functies die het gebied aantrekkelijk maakt. Wanneer 
deze diversiteit aan functies nog beter toegankelijk wordt 
gemaakt en uitgebreid wordt met functies die openbaar 
zijn, wint het gebied aan waarde. 

Verder speelt groen en open ruimte altijd een grote rol 
in campusontwerpen. Dit gebied bezit beide, echter 
zijn deze gebieden nu nog niet duidelijk gedefinieerd. 
Ze dienen verbonden te worden zodat ze ook echt als 
een groen en open geheel ervaren en beleefd kunnen 
worden. 

Zoals de bibliotheken in de eerste campusontwerpen 
een hoofdrol opeisten en een oriëntatiepunt waren, mist 
dit gebied een duidelijk herkenbare ontmoetingsplek. 
Juist omdat in dit gebied de eenheid in de open ruimte 
ontbreekt, zou een oriëntatiepunt kunnen helpen om 
mensen beter door het gebied te leiden. 

Om het gebied toegankelijk te maken, is het ook van 
belang de infrastructuur te verbeteren door loop- en 
fietspaden toe te voegen of op te knappen. Wanneer het 
binnengebied toegankelijker wordt, kan de alzijdigheid 
van de gebouwen benut worden door ook entrees in het 
binnengebied toe te voegen.
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In navolging van de definitie van de kwaliteiten en 
zwaktes van het gebied zullen er enkele aanpassingen 
en vernieuwingen in het gebied aangebracht worden. 

4.3.1 Stedebouwkundige regels
Allereerst zijn er enkele stedebouwkundige regels 
opgesteld die, wanneer deze in toekomstige plannen 
worden nageleefd, ertoe leiden dat de kwaliteiten van 
het gebied ook daadwerkelijk benut kunnen worden.

1. Schakeling van ruimtes
De combinatie van verschillende bouwtypes (hoog, laag, 
lang, compact) en de orthogonale maar verspringende 
compositie van de diverse volumes, zorgt ervoor dat 
het gebied wordt gedifferentieerd in een aantal open 
ruimtes die niet volledig overlappen maar wel met elkaar 
verbonden zijn door brede doorgangen of restruimtes. 
In tegenstelling tot de stad, waar de stedelijke massa 
primair is en de ruimte residueel, is binnen een campus 
de open ruimte juist primair en zijn de gebouwen daarin 
vrij geplaatst. Het vormen van de open ruimte is daarom 
ook van groot belang binnen dit  campusgebied. Het 
nieuw te bouwen gebouw(en) moet zodanig geplaatst 
worden dat er gebied ontstaat met duidelijk verbonden 
ruimtes, met elk een eigen grootte, functie en sfeer. De 
nu nog ongedefinieerde open ruimte wordt daardoor 
overzichtelijker. 

2. Alzijdigheid
De verbonden open ruimtes komen het beste tot hun 
recht wanneer de gebouwen alzijdig georiënteerd zijn. 
Door gevels aan de verschillende zijden van de volumes 
gelijkwaardig te ontwerpen wordt voorkomen dat 
gebouwen duidelijke voor-, zij- of achterkanten hebben . 
De alzijdigheid van gebouwen moet ervoor zorgen dat 
het binnengebied aantrekkelijker wordt en dat de nu her 
en der verspreide restruimte niet meer als ‘restruimte’ 
maar als volwaardige buitenruimte gewaardeerd wordt.

Alzijdig gericht

2. Alzijdigheid

Eenzijdig gericht

Gesloten naar Maßmannpark

3. Definitie groen

Open naar Maßmannpark

Overlappende open ruimte

1. Schakeling van ruimtes

Gescheiden open ruimte Verbonden open ruimte

4.3 Aanpassingen en vernieuwingen
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3. Overgang groen
Het Maßmannpark is een levendige groene ruimte 
in het gebied, wat een perfecte toevoeging voor een 
campusgebied is. Dit positieve gegeven moet dan ook 
zoveel mogelijk benut worden door het Maßmannpark 
in het campusgebied te betrekken. De gebouwvolumes 
zullen daarom ook open zijn naar het park toe waardoor 
het campusgebied toegankelijker wordt vanuit het 
park en waardoor tegelijkertijd het park vanuit het 
binnengebied beter ervaren kan worden.  

4. Object in de ruimte
Het gebied kent een stedelijke omgeving met gesloten 
structuren in de vorm van stedelijke bouwblokken. Zoals 
eerder genoemd, is juist de open ruimte beeldbepalend 
in het campusontwerp.  De open ruimte dient daarom 
benadrukt te worden door gebouwen als autonome 
objecten in de ruimte te plaatsen in plaats van de 
stedelijke massa een primair karakter en de ruimte een 
residueel karakter toe te kennen.

5. De ruimtelijke compositie
In de huidige ruimtelijke compositie is te zien dat de 
gebouwen aan de Dachauerstraße vrij strak de rooilijn 
volgen terwijl de gebouwen aan de Heßstraße en het 
Maßmannpark dit niet doen. Voortbordurend op regel 
4 dienen de gebouwen zo geplaatst te worden dat ze 
als autonome objecten in de ruimte worden ervaren. 
De gebouwen aan de Dachauerstraße bakenen het 
gebied door hun strakke plaatsing duidelijk af, echter 
gebouwen die in de toekomst in het gebied geplaatst 
worden, kunnen vrij binnen het bestaande orthogonale 
grid geplaatst worden. Zo wordt enerzijds de structuur 
binnen het gebied behouden, maar is er anderzijds 
ook ruimte voor de gebouwen om als autonoom 
object op te treden. Er wordt zo ook een vloeiende 
overgang gecreëerd van het stedelijke karakter aan 
de Dachauerstraße naar het meer informele en minder 
gestructureerde karakter van het Maßmannpark. 

Stedelijk bouwblok Autonoom object in de ruimte

5. Ruimtelijke compositie

4. Object in de ruimte
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4.3.2 Een nieuw gebouwvolume
Omdat de focus in dit project meer op gebouwniveau dan 
op stedebouwkundig niveau ligt, is ervoor gekozen geen 
volledig campusontwerp maar slechts één gebouw, dat 
binnen de opgestelde stedebouwkundige regels past, 
uit te werken. Het gebouw dient een oriëntatiepunt in 
het gebied te zijn dat bezoekers en passanten aantrekt 
en het gebied beter inzichtelijk maakt. Het volume moet 
daarmee sterk genoeg zijn om de openbare ruimte, die 
nu nog diffuus is, duidelijk te definiëren en te verbinden. 

In de huidige situatie is er geen bouwvolume dat deze 
eigenschappen heeft en de huidige constellatie van 
gebouwen lijkt te verhinderen dat een volume op een 
nog onbebouwde plek in het gebied deze kenmerken 
kan verkrijgen. De plek die het meest potentie heeft om 
er een gebouw met het gewilde effect te plaatsen, is de 
plek waar nu nog een bijgebouw van de Grundschule en 
Staatliche Förderschule staat. 

De plek is zo aantrekkelijk omdat het in het hart van 
het gebied ligt, in het verlengde van het Zeughaus 
dat nu al een herkenningspunt in het gebied vormt. 
Daarnaast heeft een gebouw op deze plek de potentie 
om van alle zijdes van het gebied gezien te worden. 
Het huidige gebouw mist hoogte en massa om dit in de 
actuele situatie al te doen. Ten slotte kan een gebouw 
op deze plek de belangrijkste groene, open gebieden 
(het Maßmannpark en het universiteitspark) enerzijds 
verbinden en anderzijds duidelijk afbakenen. 

De aanpassingen die gedaan zullen worden, zijn: het 
slopen van een deel van de Grundschule, het meer 
toegankelijk maken van het gebied door het verbeteren 
van de infrastructuur in het gebied en het verwijderen van 
erfgrenzen, entrees verleggen naar het binnengebied en 
de openbare ruimte definiëren door een sterk volume.

Huidige situatie Toekomstige situatie

Locatie gezien vanuit Maßmannpark

Locatie gezien vanuit Dachauerstraße
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Locatie gezien vanuit Maßmannpark

Locatie gezien vanuit Dachauerstraße

Op basis van de hoofdstukken 2 en 3 is er in dit hoofdstuk 
een antwoord gegeven op het eerste deel van de 
hoofdvraag: ‘Hoe kunnen de locatie en positionering van 
een nieuw wetenschapsgebouw in München bijdragen 
aan de symbiose tussen wetenschap en maatschappij? 

De keuze voor de locatie van de campus binnen 
München is gemaakt door te kijken naar de huidige 
locaties van universiteiten en meer specifiek, naar 
locaties van universiteiten die technisch onderwijs geven. 
Op de huidige standplaats van de Hochschule München 
aan de Lothstraße komen wetenschap en maatschappij  
elkaar letterlijk tegen. Zowel in de verschijningsvorm van 
de bebouwing - waar de typische stucwerk, woningblok 
bebouwing van München, direct naast de autonoom 
geplaatste onderwijsgebouwen staat- als in de functie van 
de bebouwing - waar gebouwen met een woonfunctie, 

gebouwen met een educatieve functie omringen. 
Onvermijdelijk komen student en burger elkaar op deze 
locatie tegen. Deze samenkomst van twee werelden is 
daarmee de perfecte plek om ‘Laptop’ en ‘Lederhose’ 
samen te laten komen in de stad.
Vervolgens is ervoor gekozen geen geheel campus(her)
ontwerp te maken, maar slecht één gebouw te ontwerpen 
dat past binnen de gedefinieerde stedebouwkundige 
regels. Dit gebouw moet het gebied aantrekkelijker 
maken door de hoeveelheid aan functies te behouden en 
uit te breiden; de groene ruimtes beter te definiëren en 
verbinden, oriëntatiepunten in het gebied aan te brengen 
en het gebied toegankelijker te maken. 

In het volgende hoofdstuk zal uitgelegd worden hoe dit 
gedaan wordt. 

4.5 Conclusie
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5. Het gebouwontwerp
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5. Het gebouwontwerp In dit hoofdstuk zal aan de hand van de plattegronden, 
de gevels en de bouwfysica uitgelegd worden hoe het 
gebouwontwerp tot stand is gekomen. 

Deel 2
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5.1 Uitgangspunten van de nieuwbouw

5.1.1 Doel en functie van de nieuwbouw
Het doel en de functie van de nieuwbouw volgen uit de 
hoofdvraag waarin er gezocht wordt naar een symbiose 
tussen wetenschap en maatschappij. 

In de huidige ontwikkelingen in universiteits- en 
campusontwerpen is deze zoektocht terug te zien. Er 
wordt gezocht naar plekken die dynamische synergiën 
tot stand kunnen brengen die nodig zijn voor de 
productie van kennis. De plekken moeten bovendien 
zeer flexibel zijn om in te kunnen spelen op de snel 
veranderende eisen van de maatschappij. En daarnaast 
moeten ze geïntegreerd zijn in het leven van de stad om 
in te kunnen spelen op de behoeftes en wensen  van 
de ‘gewone burger’. Pas wanneer de wetenschapper in 
contact komt met het leven van de stad, en de burger 
meer inzicht krijgt in wat high-tech nou daadwerkelijk 
kan inhouden, komen innovatieve ideeën tot stand die 
de problemen van het dagelijkse leven kunnen oplossen. 
Want daar gaat het uiteindelijk om binnen universiteiten 
en campussen, het creëren van plekken waar innovatie 
plaats kan vinden.
Een goed voorbeeld van een initiatief dat werkt aan 
de symbiose tussen wetenschap en maatschappij is 
het ‘FabLab’. Een FabLab (fabrication laboratory) is 
een kleinschalige werkplaats die gebruikt kan worden 
door geïnteresseerden (zoals scholieren, studenten, 
ontwerpers, ondernemers en kunstenaars) om creatieve 
ideeën om te zetten in tastbare prototypes. Het FabLab 
maakt gebruik van high-tech apparatuur, zoals digitaal 
gestuurde 3D-printers en lasercutters om de meest 
uiteenlopende objecten te kunnen maken. Naast de 
beschikbaarheid van apparatuur, is de kracht van 
dit concept dat er altijd mensen met verschillende 
achtergronden aanwezig zijn die graag hun ideeën en 
kennis delen, en zo is FabLab een broedplaats voor 
open innovatie.   

Het nieuwe gebouw speelt in op deze ontwikkelingen en 
heeft als doel om enerzijds high-tech zichtbaar te maken 
voor de burger en anderzijds de wetenschapper in nauwer 
contact te brengen met de burger. Het uiteindelijke doel 
is dat er een klimaat ontstaat waarin innovatieve ideeën 
tot stand kunnen komen. Het dient een plek te zijn waar 
kennis wordt ontwikkeld, gebundeld, uitgewisseld en 
toegepast. De doelgroep is daarmee ook heel erg breed. 
Het gebouw vormt een onderdeel van de Hochschule 
München en is daarom allereerst voor studenten en 
onderzoekers van de Hochschule bedoeld. Verder biedt 
het gebouw ook voor starters, ondernemers en bedrijven 
plek om zich (tijdelijk) te vestigen en daarmee gebruik te 
kunnen maken van de faciliteiten die het gebouw biedt. 
Bovendien moet het gebouw ook scholieren, passanten, 
toeristen en omwonenden aantrekken en laten zien wat 
‘high-tech’ nou eigenlijk inhoudt.
Het gebouw moet echter niet enkel high-tech uitstralen, 
maar ook high-tech zijn door ontworpen te worden 
met het oog op duurzaamheid en door innovatieve 
toepassingen te gebruiken die de duurzaamheid van het 
gebouw kunnen verbeteren. Daarnaast moet het een 
plek zijn die bouwfysisch goed in elkaar zit en daarom 
ook prettig is om er te verblijven. 

Kort samengevat dient het gebouw een duurzame, voor 
iedereen toegankelijke, denkplek in de stad te zijn. 

Afbeelding 5.1 Fablab Brainport
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5.1.2 Programma van Eisen
Op basis van de functie en het doel van het gebouw 
is er een programma van eisen opgesteld. Met name 
de werkplaats dient een belangrijke rol in het gebouw 
te spelen omdat dit de plek is waar ideeën ook 
daadwerkelijk vorm kunnen krijgen en waar de techniek 
zichtbaar wordt voor omstanders. Er dient niet alleen een 
conventionele werkplaats voor zagen, boren, schuren et 
cetera aanwezig te zijn, maar juist ook een werkplaats 
met digitale apparatuur als 3d-printers en lasercutters. 
Verder is het wenselijk dat het gebouw grotendeels uit 
plekken bestaat waar mensen in afzondering of juist in 
dichte nabijheid van anderen kunnen studeren, werken 
en van gedachten kunnen wisselen. Ook behoeft 

het gebouw verhuurbare werkplekken voor starters, 
ondernemers en bedrijven zodat ze altijd gebruik kunnen 
maken van de aanwezige apparatuur en kennis van de 
Hochschule. Ten slotte vormt een symposiumzaal een 
podium voor het overdragen van kennis en kunde en 
is de eetgelegenheid een plek waar iedereen in een 
informele sfeer samen kan komen. 
Om de benodigde functies een logische plaats in 
het gebouw te kunnen geven is er een relatieschema 
gemaakt, dat laat zien welke doelgroep van de functie 
gebruik moet kunnen maken en waarvoor deze functie 
dus makkelijk toegankelijk (doorgetrokken lijn) of slechts 
zichtbaar (stippellijn) moet zijn. 

Werkplaats digitale apparatuur

Werkplaats zagen, schuren, boren

Eetgelegenheid

Info & Administratie

Zalen

Expositieruimte

Ateliers

Kamers

Entreebalie

Studenten Service Centrum

Starters, 
ondernemers en 
bedrijven

Scholieren Bezoekers

Omwonenden, 
passanten en 
toeristen

Symposiumzaal

Borrelruimte

Studenten, onderzoekers en 
mederwerkers 
Hochschule München
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    Functie      Oppervlakte (m2)

Werkplaats    Werkplaats digitale apparatuur    150 
    Werkplaats zagen, schuren, boren etc.    150
    Werkplek      1000
    Opslag      120

Studie- en werkplekken  Kamers      500
     Vaste werkplek medewerkers Hochschule
     Flexibele werkplek flexwerkers en studenten 
    Zalen      2000
     Onderwijszaal
     Colloquiumzaal
     Digitale werkplaats
     Verhuurbare werkplek voor bedrijven/start-ups
     Vergaderruimte
     groepswerkruimte 
    Ateliers      2000
     Open studievloer
     Open werkvloer 

Diensten    Reproshop      150
    Studenten Service Centrum    300
     Front office
     Back office    
    Informatie en administratie     300
    Entreebalie      30
 
Overig    Symposiumzaal (250 zitplaatsen)    250
    Eetgelegenheid     750
     Keuken
     Buffet en balie
     Zitplekken 
    Borrelruimte      150
    Expositieruimte     200
    Installatieruimte     700

Totaal          8750

Programma van Eisen
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Afbeelding 5.2 Helmut Federle, Untiteled Riga 
1991
Afbeelding 5.3 Helmut Federle, Constellatie

16. Diener, R., Steinmann, M. (1995) Das 
Haus und die Stadt; The house and the city. 
Basel: Birkhäuser

5.1.3 De basisvorm
De basisvorm van het gebouw is ontstaan vanuit 
stedebouwkundige overwegingen, vanuit een 
interpretatie van het gedachtegoed van Diener en Diener 
en door naar veelgebruikte gebouwtypen voor gebouwen 
met een onderwijs- en onderzoeksfunctie te kijken.

Zoals uit de analyse van het gebied bleek, dient het 
nieuwe volume verschillende open ruimtes te definiëren  
en daarmee een ruimte-vormend en ruimte-afsluitend 
element te zijn. Het gebouw is geplaatst in een gebied 
waar een heldere stedelijke structuur ontbreekt waardoor 
het lastig is bij een bestaande structuur aan te sluiten. Een 
reconstructie van stedelijke ruimte, zoals die herkenbaar 
is in gesloten structuren in het stedelijk bouwblok, zou 
een fictie zijn. Diener en Diener stellen dat stedebouw nu 
juist haar essentie vindt in deze gevallen waar de structuur 
mist en met één gebouw/gebaar orde kan aangebracht 
worden.16 Dit is dan ook precies wat er met het plaatsen 
van het gebouw getracht wordt, orde brengen in een 

onordelijke omgeving. Omdat het gebouw geen 
aanknopingspunten in haar ongestructureerde omgeving 
vindt, wordt er gezocht naar een algemene vorm die 
antwoordt op de veranderende omgeving en door haar 
algemeenheid steeds weer past binnen deze omgeving. 

Twee kunstwerken van Helmut Federle illustreren dit 
gedachtegoed. Een gebouw, of een vlak zoals in het 
kunstwerk, kan duidelijk een ruimte afbakenen zonder 
letterlijk in contour een gebied te omvatten. Verder kunnen 
relaties tussen gebouwen in een gebied steeds wisselen, 
(zoals de riemen om de cirkels in het kunstwerk steeds 
op een andere manier gespannen kunnen worden) maar 
vormen de gebouwen,( c.q. cirkels) de vaste elementen 
die dit steeds weer mogelijk moeten maken. Oftewel, er 
ontstaat pas samenhang in een gebied op een plek waar 
de gebouwen een bepaalde structuur creëren die relaties 
tussen die gebouwen mogelijk maakt. 
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Lineair

Kern

Kam
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Gebouwtypologie
Het type gebouw dient zodanig te zijn dat het aansluit 
bij de functie: een gebouw voor onderzoek, technologie 
en educatie.

Onderzoeks- en technologiegebouwen kennen een 
typische architectuur en bijbehorende gebouwtypologie 
die haar oorsprong heeft in de na-oorlogse moderne 
onderzoeksgebouwen in de Verenigde Staten.17 Gevlucht 
van vervolging en onderdrukking namen vele Europese 
(met name Duitse) visionairen van het Modernisme hun 
toevlucht tot de Verenigde Staten. In deze nieuwe wereld 
vonden ze vruchtbare grond voor hun controversiële 
ideeën. In de veertiger jaren werden op een geweldig 
tempo nieuwe onderzoeksvoorzieningen gebouwd. 
Waarna enkele van deze instituten de architectonische 
prototypen voor de verdere ontwikkeling van 
onderzoeksgebouwen werden. Typische kenmerken 
van de moderne architectuur zoals grote, flexibele, vrij 
indeelbare ruimtes met gescheiden kantoor en service 
zones kregen steeds meer erkenning met als gevolg 
dat ze vandaag de dag nog steeds een rol spelen in de 
architectuur van onderzoeks- en technologiegebouwen. 
De idealen van het modernisme werden fundamenteel 
veranderd door de versnelde commercialisering in de 
mid-zestiger jaren. In Amerika werd de niet-dragende 
glazen vliesgevel uitgevonden. Haar grid-achtige 
structuur weerspiegelde de opkomst van standaardisatie 
waarbinnen genormeerde formaten en modulaire 
dimensies de planning en bouwtijd verkortten. Vaak was 
het volledige ontwerp van grote en complexe volumes 
volledig bepaald door deze industriële standaarden. Later 
kwam er weer meer ruimte voor unieke of organische 
gevormde gebouwen waar de gebouwen een meer 
menselijkere schaal kregen en het aanmoedigen van 
sociale interactie de belangrijkste rol speelde. 

Vandaag de dag speelt zowel flexibiliteit, standaardisatie 
als sociale interactie een grote rol in de gebouwontwerpen 
voor onderzoeks- en technologiegebouwen. In de wereld 
van onderwijs, onderzoek en technologie is het nauwelijks 
te voorspellen welke ontwikkelingen zich in de toekomst 
zullen voordoen en welke behoeften voor een gebouw 
dit met zich mee brengt. Om deze onvoorspelbare 
veranderingen op te kunnen vangen, is flexibiliteit van het 
gebouw van groot belang. Orthogonale structuren lenen 
zich goed voor flexibele indelingen en dit zie je dan ook 
terug in de vaak voorkomende gebouwtypologieën. Er zijn 
drie hoofdtypen van onderwijs en onderzoekgebouwen 
waarbinnen verschillende systemen van ontsluiting en 
installatie van diensten kunnen plaatsvinden.

• Lineaire systemen
• Kam-achtige systemen
• Kern systemen

Elk systeem heeft een brede variatie in subtypes; echter, 
elk gebouw is afgeleid van een van de basistypes of, 
bij complexe gebouwen, van een combinatie van deze 
types. De zes meest voorkomende subtypes worden op 
de volgende pagina’s toegelicht.

17. Braun, H., Grömling, D. (2005) 
Research and technology buildings. Basel: 
Birkhäuser
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1. Lineair systeem: de schijf
De ontsluiting op één of meerdere vloeren vindt hier 
in de regel in de lengterichting plaats. De ontsluiting 
is daarmee altijd helder en overzichtelijk. Wanneer de 
gangen enkelzijdig begrensd worden door kamers, is er 
een zeer goede lichttoetreding mogelijk. De plattegrond 
is echter weinig economisch. Zodra de gang aan beide 
zijden begrensd wordt, worden de kamers nog steeds 
goed belicht echter kan de gang grotendeels niet 
natuurlijk belicht worden.

2. Kamachtig systeem: de kam
Het gebouw kent een sterke onderverdeling in 
deelgebieden en een sterke relatie met de buitenruimte. 
De gebieden tussen de kamtanden kunnen, wanneer 
deze overdekt worden, ook gebruikt worden voor een 
energetische optimalisatie van het gebouw. Wanneer de 
kamtanden niet te breed zijn, kennen de ruimtes een 
goede daglichttoetreding.

3. Kernsysteem: de punt
Het gebouw heeft een compacte lay-out, waarin vele 
verschillende typen plattegronden georganiseerd kunnen 
worden: van volledig open kantoorruimtes tot volledig 
gesloten celstructuren. Bij grote dieptes kan de kern 
nauwelijks met natuurlijk licht verlicht worden. Daarom 
wordt de ontsluitingskern vaak centraal geplaatst. Ook 
kan er voor een zijdelings aan de gevel geplaatste 
ontsluitingskern gekozen worden.
 

4. Kernsysteem: het blok
Een zeer economisch, ruimtebesparende plattegrond 
waarin verschillende ruimtelijke kwaliteiten gecombineerd 
kunnen worden: afgeschermde, rustige binnenruimtes 
en ruimtes die naar buiten georiënteerd zijn. Bij hoge 
gebouwhoogte en smalle binnenruimte kan het gevaar 
bestaan dat de ruimtes aan de binnenzijde nauwelijks 
natuurlijk verlicht kunnen worden. Zowel het blok als 
de punt zijn geschikt voor solitaire bouwvolumes en zijn 
ruimtelijke duidelijk als eenheid te herkennen.

5. Gecombineerd systeem: het net
Het net heeft een vlakke lay-out die alleen bij lage 
gebouwhoogte of bij grote gebouwafstanden natuurlijk 
verlicht kan worden. De oriëntatie in het gebouw is 
vanwege de gelijkwaardigheid van de deelgebieden 
moeilijk. 

6. Gecombineerd systeem: de vrije vorm
De vrije vorm kan als reactie op een specifieke 
stedelijke context ontstaan of als vrijstaand solitair 
gebouw gerealiseerd worden. Handig bij het vormgeven 
van interessante en bredere ontsluitingsruimtes 
(communicatieruimtes). 

 1

 2

 3

 4

 5

 6
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Keuze voor basisvorm
Het gebouwtype voor het nieuwe gebouwvolume is 
zodanig gekozen dat het bijdraagt aan de eerder gestelde 
eisen van het gebouw. Het gebouw dient alzijdig te zijn, 
een algemene vorm te hebben die kan reageren op een 
veranderende omgeving en die een ruimte kan vormen 
en afbakenen en daarnaast dient het volume functioneel 
te zijn. 

Er is daarom gekozen voor een simpel maar krachtig 
gebouwtype dat past binnen het kernsysteem, namelijk 
een blok met een atrium. 

Dit blok biedt op haar beurt weer mogelijkheden voor 
meerdere typen ontsluiting. De keuze voor een specifiek 
ontsluitingssysteem zal later in dit hoofdstuk worden 
toegelicht. 

Enkelzijdig - buitenzijde Ontsluitingskern in het atrium

Dubbelzijdig - binnenzijde gang Ontsluitingskern aan de gevel

Enkelzijdig - binnenzijde atrium Ontsluitingskern aan het atrium

Dubbelzijdig - mengvorm Ontsluitingskern buiten de gevel
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Situatie 1:1500

5.1.4 Situatie
Door voldoende grote afmetingen te kiezen kan de 
krachtige blokvorm in het gebied als een wand werken 
die verschillende ruimtes afsluit en vormt. Er ontstaat 
zo een duidelijk onderscheidbaar universiteitspark, 
entreeplein en parklandschap. Het nieuwe volume vormt 
het scharnierpunt tussen deze drie gebieden  en fungeert 
vanwege haar massa en locatie als oriëntatiepunt. Een 
grote vijverpartij aan de zonnige zuidkant van het gebouw 
versterkt de werking van het gebouw als oriëntatiepunt. 
Doordat het gebied hierdoor meer richting krijgt, worden 
daarmee de  verschillende open ruimtes met elkaar 
verbonden. Het gebouw zoekt met haar vorm geen 
aanknopingspunten in de ongestructureerde omgeving, 
maar antwoordt met haar algemene vorm op de altijd 
veranderende omgeving. Echter door de plaatsing in 
het grid, wordt dit grid zichtbaarder en wordt het gebied 
beter herkenbaar als geheel.

Verder is het gebied toegankelijker gemaakt door 
een primaire ontsluiting van gecombineerde fiets- en 
voetpaden. Enkele paden waren al aanwezig maar deze 
waren slecht toegankelijk. Daarom zijn deze paden 
opgeknapt en zijn er extra voet- en fietspaden aangelegd 
om het gebied ook in de kern toegankelijk te maken. 
Daarbij is er gezorgd voor extra fietsenstallingen nabij de 

ingang van het nieuwe volume (0,7 fietsstallingsplek per 
student). In het univeristeitspark en het Maßmannpark 
worden enkel voetgangers toegelaten en zo bestaat het 
secundaire ontsluitingssysteem uit paden die slechts 
voor voetgangers toegankelijk zijn. Gemotoriseerd 
verkeer in het gebied wordt gemeden door het 
parkeren aan de randen van het gebied te situeren (0,2 
parkeerplaats per student). Het is echter noodzakelijk 
dat er ook wegen in het gebied zijn die toegankelijk zijn 
voor brandweerwagens en vrachtverkeer voor het laden 
en lossen van producten en materialen. Daartoe bestaat 
er een tertiaire ontsluiting die beperkt gemotoriseerd 
verkeer toelaat in het gebied.  

Het gebied bevat zo alle eigenschappen die een gebied 
tot aantrekkelijke campus kunnen maken. Het bevat 
gebouwen met massa’s en hoogtes die afwijken van 
de omliggende woonblokbebouwing en die binnen een 
strak orthogonaal grid zijn geplaatst waardoor het gebied 
als geheel herkenbaar wordt als kennisgebied. Verder 
worden de aanwezige groene ruimtes beter gedefinieerd 
waardoor ze aantrekkelijker voor de studenten en 
bewoners worden. Tenslotte is de infrastructuur zodanig 
aangepast dat het gehele gebied toegankelijk wordt en 
het binnengebied nu een belangrijke verbindende rol kan 
spelen.
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Impressie gebouw in omgeving, gezien vanuit het Maßmannpark
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5.2 Plattegronden

Bij het ontwikkelen van de plattegronden hebben 
verschillende ideeën en theorieën een rol gespeeld en elk 
op een andere manier invloed gehad op het uiteindelijke 
ontwerp. De theorieën zijn tegelijkertijd onderzocht en 
kennen onderling vaak samenhang maar in dit deel 
zullen ze afzonderlijk toegelicht worden.

5.2.1 Communicatie en concentratie
Communicatie speelt een grote rol in dit ontwerp. Het 
doel van het gebouw is om als communicatiemiddel 
tussen de wetenschap en de maatschappij op te treden. 
Het gebouw treedt echter niet enkel naar buiten toe als 
communicatiemiddel op, maar in het gebouw zelf moet 
er ook een goed klimaat voor communicatie gecreëerd 
worden.

Communicatie speelt namelijk een sleutelrol in onderwijs- 
en onderzoekgebouwen. De meeste innovatieve ideeën 
ontstaan uit communicatie tussen personen. Dit inzicht 
is niet iets van de laatste jaren maar 2400 jaar voor 
Christus besefte Plato al dat kennis tot stand komt door 
conversaties en dialogen. Meerdere architecten hebben 
zich dan ook bezig gehouden met de vraag hoe sociale 
interactie en daarmee het innovatieproces bevorderd kan 
worden door architectuur. 

Gunter Henn is een van die architecten. Hij stelt dat een 
deel van het innovatieproces tot stand komt door studie 
en observatie maar dat 80% van de informatie die ten 
grondslag ligt aan nieuwe ideeën tot stand komt door 
persoonlijk communicatie.18 Om een innovatief proces 
op gang te brengen dient communicatie dus bevorderd 
te worden. De configuratie van de ruimte is een middel 

om dit te doen omdat ruimtes sociaal gedrag kunnen 
initiëren en beïnvloeden. Architectuur structureert niet 
enkel de ruimtes waarin mensen leven, werken en 
bewegen, maar speelt juist ook een rol in hoe mensen 
leven, werken en bewegen in de ruimte. 

Meer specifiek stelt Henn dat er 3 typen van 
communicatie zijn:

1. Communicatie voor coördinatie:
  Dit is de communicatie die benodigd is voor 
 het coördineren van werk en taken. 
2. Communicatie voor (bestaande) informatie:
  Dit type communicatie zorgt ervoor dat  
 mensen up-to-date blijven met de nieuwste  
 ontwikkelingen in de wetenschappelijke 
 en technische expertisegebieden. Hiervoor 
 wordt er bestaande kennis overgeleverd  
  en getransformeerd. 
3. Communicatie voor inspiratie:
 Deze communicatie is benodigd voor het 
 creëren van kennis. Het vindt voornamelijk 
 spontaan plaats tussen personen die binnen 
 verschillende disciplines werkzaam zijn. Deze 
 cross-disciplinaire communicatie leidt vaak 
 tot ongebruikelijke combinaties van ideeën. 
 Door de kenmerken van dit type 
 communicatie is het de meest    
 onvoorspelbare vorm van communicatie en  
 het moeilijkste type om te sturen.

18. Allen, T.J., Henn, G.W. (2007) The 
organization and architecture of innovation, 
managing the flow of technology. Burlington: 
Elsevier.
19. Bijl, D (2007) Het nieuwe werken: op 
weg naar een productieve kenniseconomie. 
Den Haag: SDU Uitgevers. 
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Communicatie voor inspiratie kan ruimtelijk op 
verschillende manieren bevorderd worden. 

* Het is geen verrassing dat een minimale fysieke afstand 
tussen mensen gewenst is. Werkplekken die in andere 
vleugels van het gebouw gesitueerd zijn of aan de 
andere uiteinden van een onoverzichtelijke gang liggen, 
kunnen al voldoende reden zijn om communicatie te 
verhinderen. Theoretisch gezien is een vierkant, één 
verdieping tellend gebouw daarom het meest wenselijk.
* Verder dient de verticale scheiding van personen 
overbrugt te worden. Mensen zijn zich zelden bewust 
van andere verdiepingen wanneer er in een gebouw 
met meerdere verdiepingen verbleven wordt. Door te 
voorzien in open, lichte en toegankelijke trappenhuizen 
wordt het besef van de aanwezigheid van andere 
verdiepingen groter. Wanneer mensen zich vrij kunnen 
verplaatsen tussen verschillende verdiepingen worden 
er situaties gecreëerd waar communicatie voor inspiratie 
plaats kan vinden. 
* Een andere belangrijk element in het stimuleren van 
communicatie is visueel contact. Mensen moeten 
bewust gemaakt worden van het bestaan van activiteiten 
en potentiële communicatiepartners. De meest voor de 
hand liggende manier om dit te doen is het toepassen 
van glas zodat er letterlijk transparante werkplekken 
ontstaan.
* Ten slotte is een ‘social spine’ een zeer belangrijk 
middel dat ingezet kan worden om communicatie te 
bevorderen. Dit is een ruimte waarmee iedereen op de 
een of andere manier verbonden is en een plek waar 
men zich bewust wordt van de belangrijkste activiteiten 
die in een gebouw plaatsvinden. 

Ook Dik Bijl erkent in zijn boek ‘het nieuwe werken’ 
dat de manier van werken en de werkomgeving 
elkaar sterk beïnvloeden.19 Hij benadert de manier van 
ruimteconfiguratie als een reactie op de manier van 
werken. In zijn boek omschrijft hij een verschuiving  
van routinematig en goed omschreven dienstenwerk 
naar complexer kenniswerk. Bij het routinematig werk 
was het gebruikelijk dat de kantoorplattegrond een zeer 
gesloten structuur had, zoals de meest voorkomende 
cellen- of kamerstructuur. Echter, de hoofdactiviteiten 
van een kenniswerker bestaan tegenwoordig uit het 
communiceren met collega’s en het geconcentreerd 
bezig zijn met informatie, kortom communicatie en 
concentratie. Bij deze nieuwe manier van werken 
past dan ook een andere context dan vroeger. De 
kantoorplattegrond kende daarmee in de loop van de 
afgelopen twintig jaar verschillende structuren: van typen 
die zeer gesloten zijn (de cellenstructuur) tot typen die 
zeer open zijn, met als extreme de kantoortuin, die 
bestaat uit één grote, open, doorlopende ruimte. Er 
zijn echter steeds meer mengvormen te onderscheiden 
waarin gesloten plekken voor concentratie afgewisseld 
worden door open plekken voor communicatie. 

In dit gebouw is er dan ook gezocht naar ruimtelijke 
ingrepen die sociale interactie, communicatie en 
concentratie en de nieuwe manier van werken 
bevorderen. Als meest belangrijk zal het idee van een 
social spine toegepast worden en zullen verschillende 
ruimteconfiguraties gecombineerd worden.

Minimale fysieke afstand

Overbruggen verticale scheiding

Bevorderen visueel contact

Toepassen van een ‘social spine’
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Afbeelding 5.4 Richards Medical Research 
gebouw, Universiteit van Pensylvania, Louis 
I. Kahn

20. Gast, K.P. (1999) Louis I. Kahn. Basel: 
Birkhäuser

5.2.2 Ruimtelijke structuur
Flexibiliteit, sociale interactie, communicatie, concentratie 
en de nieuwe manier van werken zijn thema’s die 
allemaal al aan de orde zijn gekomen. In combinatie met 
het programma van eisen kan er onderzocht worden 
hoe deze thema’s en functies samen komen in de 
plattegrond en doorsnede.

Hiervoor is gezocht naar een structuur met vaste 
elementen die de plattegrond kunnen ordenen en 
flexibele elementen die de vrije ruimte kunnen invullen. 

5.2.2.1 Vaste elementen 
Tijdens het Modernisme in Amerika droegen de beste 
architecten van die tijd bij aan de ontwikkeling van 
onderzoeksfaciliteiten; Louis I. Kahn, Philip Johnson, 
Walter Gropius, Frank Loyd Wright en anderen 
ontwierpen onderzoeksgebouwen die iconen van de 
20e eeuwse architectuur werden en die tot vandaag 
de dag als referenties dienen voor dit gebouwtype. 
Zo werd in Duitsland Louis Kahn’s ontwerp voor het 
Richards Medical Research gebouw aan de universiteit 
van Pensylvania hét voorbeeld voor type-schema’s 
van onderwijsfaciliteiten in de jaren zestig. Zijn idee 
om alle verticale ventilatie en airconditioning schachten 
langs de buitenwanden te plaatsen, stelde de norm 
voor verdere ontwikkeling van onderzoeksgebouwen 
in de Verenigde Staten. Dit idee paste binnen Louis I. 
Kahn’s ruimtelijke concept waarin er twee typen ruimten 
worden onderscheiden; de dienende en de bediende. 
De dienende ruimte bevat ondergeschikte functies zoals 
circulatiezones en installaties. De dienende ruimtes 
krijgen hun eigen plek in het gebouw toegewezen en zijn 
zo gescheiden van de overige functies. Deze plekken 
dienen de bediende ruimtes waardoor er in de laatste 
geen noodzaak voor utiliteiten meer is. Ook wordt er 
weleens gesproken van de dienende als onbewoonbare 
ruimtes terwijl de bediende de bewoonbare ruimtes zijn. 

Er ontstaat zo een wisselende hiërarchie waarin de 
bediende ruimtes functioneel dominant zijn echter in de 
ruimtevorming ondergeschikt zijn. De bediende ruimtes 
kunnen namelijk niet zonder de dienende ruimtes 
bestaan. Juist de dienende ruimtes of ‘vaste elementen’ 
vormen de basis in de gebouwplattegrond waaromheen 
de bediende ruimtes zich vervolgens positioneren.

In navolging van Louis I. Kahn’s concept kent de 
plattegrond van het nieuwe wetenschapsgebouw 
haar basis in een verschil in dienen en domineren 
van verschillende elementen. De elementen die 
‘dienen’ worden de vaste elementen genoemd en 
bestaan uit de atria, de serviceblokken bestaande uit 
leidingschachten, toiletten en trappenhuizen, de entree 
en de symposiumzaal. Deze elementen zijn na de 
bouw niet meer te verplaatsen en bepalen daarmee de 
hoofdstructuur van het gebouw. Echter qua functie zijn 
zij onderschikt aan de overige ruimtes. Het ontwerp van 
deze elementen wordt in de volgende pagina’s verder 
toegelicht. 

Ontsluitingskernen

Leidingschachten

Legenda vaste elementen Richards Medical 
Research gebouw
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Entree

Installatieschachten en -ruimtes

Werkplaats

Expositieruimte en entreehal

Werkplekken en kantoren

Eetgelegenheid

Symposiumzaal

Verhuurbare werkplekken en borrelruimte

Rekening houdend met het programma van eisen, het 
relatieschema en de vaste elementen is er een globale 
functie-indeling gemaakt.

De functieplaatsing is in de doorsnede zichtbaar 
gemaakt. De doorsnede is opgebouwd vanuit de begane 
grond die een belangrijke rol speelt in de zichtbaarheid 
van high-tech. Op deze verdieping is de werkplaats 
gepositioneerd die zo van buiten op ooghoogte 
zichtbaar is. Vanuit de entreeruimte op de kop van het 
gebouw worden de gebruikers van het gebouw meteen 
naar de eerste verdieping, die als verhoogde begane 
grond dienst doet, geleid. Op deze vloer bevinden 
zich de expositieruimte en algemene diensten als het 
Studenten Service Centrum en de afdeling Informatie en 
Administratie. Verder biedt deze open vloer inzicht in de 
opbouw van het gebouw, met haar vaste elementen zoals 
de serviceblokken, de twee atria, een doorkijk naar de 
werkplaats en de symposiumzaal. Één van de twee atria 
is als social spine van het gebouw ontworpen. Dit atrium 
is veel opener en toegankelijker dan het tweede atrium 
dat is ontworpen als plek voor rust en concentratie. Via 

de open trap in het ‘sociale’ atrium heeft men op de 
tweede verdieping toegang tot de symposiumzaal en 
andere grote zalen en ateliers zoals, colloquiumzalen en 
onderwijszalen. Verder bevindt de eetgelegenheid zich 
op deze verdieping. Door deze openbare functies te 
laten grenzen aan het ene atrium en juist privé-ruimtes 
zoals gesloten werkplekken aan het andere atrium, 
wordt het verschil tussen beide atria extra benadrukt.  De 
derde verdieping is volledige bestemd voor studie- en 
werkplekken. De vierde en tevens bovenste verdieping 
is met haar extra grote verdiepingshoogte, hoge mate 
van daglichttoetreding en uitzicht over het gebied een 
extra kwaliteit toegekend en daarmee aantrekkelijk als 
verhuurbaar vloeroppervlak voor bedrijven. Ook bevindt 
zich op deze bovenste verdieping de borrelruimte met 
aan de ene zijde uitzicht over het universiteitspark en aan 
de andere zijde zicht op het Maßmannpark. Het creëren 
van verschillende ruimtes en verdiepingen met andere 
hoofdfuncties binnen het strakke ritme en stramien van 
het gebouw toont de flexibiliteit van het gebouw en haar 
multifunctionele inzetbaarheid. 

Legenda Functies in doorsnede 1:400
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Constructie en stramien
Als basisconstructie is gekozen voor een stalen 
kolommenstructuur, twee stijve kernen en een 
kanaalplaatvloer die als stijve vloerschijf dient. De 
keuze voor stalen kolommen is gemaakt omdat deze 
eenvoudig in de fabriek geprefabriceerd kunnen worden 
en theoretisch gezien na de sloop ook hergebruikt 
kunnen worden. Met het oog op flexibiliteit om 
veranderingen, verhuizingen en uitbreidingen mogelijk 
te maken is er zoveel mogelijk gewerkt met stramien 
en standaardmaten. De stramienmaat van 1,2m is 
gebaseerd op de basisbouwsteen van dit gebouw; 
de individuele werkplek. In een tweevoud van de 
stramienmaat past een werkplek die voldoet aan de 
minimale vereisten en bestaat uit een bureau (80cm 
diepte), bewegingsgebied (100cm), kast (40cm diepte) 
en scheidingsmuur (10cm). Verder is de stramienmaat 
gekozen op basis van standaardmaten voor 
gebouwdelen, zo is het enkelvoud breed genoeg voor 
één kanaalplaatvloer. De kolommen van het gebouw zijn 
op een zesvoud geplaatst (7,2m). Ruimte scheidende 
wanden zijn met het hart op het stramien geplaatst zodat 
deze precies aansluiten op de achterconstructie van de 
vliesgevel, die eveneens hart op hart op het stramien 
van 1,2m staat. Binnen het gestandaardiseerde schema 
biedt het ontwerp veel ruimte voor flexibiliteit. 

De verdiepingshoogten zijn vervolgens gebaseerd op 
verhoudingen tussen hoogte en ruimteoppervlakken 
en er is rekening gehouden met de invloed op 
daglichttoetreding. Aangezien de plattegronden zo zijn 
ontworpen dat ze geen wanden hoeven te bevatten en 
volledig open kunnen zijn, dient de verdiepingshoogte bij 
deze ruimtelijkheid te passen. Verder geldt een maximale 
gebouwdiepte waar nog natuurlijk daglicht ontvangen 
kan worden als twee keer de hoogte van de transparante 
gevel. Hoe hoger de ruimte hoe dieper het licht in het 
gebouw komt. Voor de h.o.h. verdiepingshoogte is 
daarom een afstand van 4m gekozen. Na aftrek van 
de vloer en het verlaagde plafond blijft er nog een vrije 
hoogte van 3,3m over. De 4e verdieping geldt als 
uitzondering en heeft een h.o.h hoogte van 5m. 

Ten slotte zijn de dieptes van de werkruimtes bepaald. 
Zo is een diepte van 7,2m, 10,8m en 14,4m getest 
op flexibiliteit en daglichttoetreding. 14,4m bleek te diep 
om zeker te zijn van voldoende daglichttoetreding, met 
name wanneer één van de zijden niet aan een buitengevel 
maar aan een atrium grenst. 7,2m bood daarnaast te 
weinig mogelijkheden om de ruimte flexibel in te richten. 
Daarom is een diepte van 10,8m (een negenvoud van 
de stramienmaat) toegepast. 

Vier variaties in plattegrond lay-out 
(diepte 10,8m)Basis individuele werkplek
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Stramienmaat (1,2m x 1,2m) in de 
basisplattegrond 
schaal 1:400   
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Atrium, serviceblokken, entree  &  symposiumzaal
Terugkomend op de typen horizontale en verticale 
ontsluiting die mogelijk zijn binnen de gekozen blokvorm 
is er gekozen voor atria en serviceblokken die centraal in 
het gebouw geplaatst zijn. Wanneer de serviceblokken 
en atria aan de gevel geplaatst zouden zijn, zou dit teniet 
doen aan de alzijdigheid van het gebouw en mogelijk 
voor- en achterzijden creëren. 

De entree en buitenruimtes zijn echter wel aan de gevel 
geplaatst en vormen zo een uitzondering binnen de 
keuze om alle vaste elementen centraal te plaatsen. 
De entree is op de kop van het gebouw aan het 
entreeplein geplaatst. Op deze manier kan de entree 
vanaf de belangrijkste loop- en fietsroutes makkelijk 
bereikt worden. In de entreehal, wordt men via twee 
symmetrische geplaatste trappen aan twee zijdes om het 
servicebok naar het ‘sociale’ atrium geleid. De trappen 
voeden daarmee aan twee zijden de gangen die parallel 
aan de atria lopen. 

Daarmee komen we aan bij de ontsluiting binnen 
het gebouw. Hier is er namelijk voor gekozen om de 
horizontale ontsluiting in de vorm van gangen rondom 
de atria en trappenhuizen te projecteren om ervoor 
te zorgen dat alle beweging centraal in het gebouw 

plaats vindt. Het atrium dat als social spine dienst doet, 
is zo geplaatst dat het volledig begrensd wordt door 
wandelgangen. Het atrium voor rust en concentratie is 
aan één zijde begrenst door een serviceblok en wordt zo 
juist afgeschermd van de drukkere wandelgangen. De 
symposiumzaal, die op de tweede verdieping grenzend 
aan de social spine geplaatst is en doorloopt op de derde 
verdieping, zorgt voor een heldere ruimtelijke scheiding 
tussen de twee atria.

De keuze om de horizontale en verticale ontsluiting in de 
kern van het gebouw te plaatsen, sluit ook aan bij het 
idee dat high-tech zichtbaar moet worden. Door deze 
plaatsing zullen de werkplekken namelijk met name aan 
de gevel gesitueerd worden waardoor de plekken waar 
innovatieve ideeën worden uitgedacht en uitgewerkt van 
buiten in de gevel zichtbaar worden.

Kortom de beweging die mogelijkheid biedt tot 
ontmoetingen en communicatie vindt hoofdzakelijk 
centraal in het gebouw plaats, terwijl het werken en 
studeren hoofdzakelijk aan de gevels plaatsvindt. 

Atria

Serviceblokken

Symposiumzaal

Entree en buitenruimtes
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Vaste elementen en horizontale ontsluiting 
schaal 1:400   

Legenda vaste elementen

Entree en buitenruimtes

Atria

Symposiumzaal

Serviceblokken

Horizontale ontsluiting
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A

BC’

B’C

A’

Lengtedoorsnede AA’ 1:400 

Begane grond    +0

Begane grond    +0

1e verdieping      +4000

1e verdieping      +4000

2e verdieping   +8000

2e verdieping   +8000

3e verdieping    +1200

3e verdieping    +1200

4e verdieping    +1600

4e verdieping    +1600

Dak     +2100

Top    +2400

Top    +2400

Dak     +2100
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Begane grond    +0

Begane grond    +0

1e verdieping      +4000

1e verdieping      +4000

2e verdieping   +8000

2e verdieping   +8000

3e verdieping    +1200

3e verdieping    +1200

4e verdieping    +1600

4e verdieping    +1600

Dak     +2100

Top    +2400

Top    +2400

Dak     +2100

Dwarsdoorsnede BB’ 1:400 

Dwarsdoorsnede CC’1:400 
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Impressie entree
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Privé-kamer - min. 2,4 x 3,6m

Gesloten, kleinschalig, privé, concentratie

Kamer Zaal

Gedeelde kamer - min. 3,6 x 4,8m

Vergaderruimte - min. 6 x 4,8m

Groepswerkruimte - min. 6 x 4,8m

Symposiumzaal - min. 8,4 x 10,8m

Colloquiumzaal - min. 8,4 x 10,8m

Onderwijsruimte - min. 8,4 x 10,8m
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Atelier

Open, grootschalig, openbaar, communicatie

Colloquiumzaal - min. 8,4 x 10,8m

Onderwijsruimte - min. 8,4 x 10,8m

5.2.2.2 Flexibele elementen 
Nadat de vaste elementen een plek hebben 
gekregen, zijn de flexibele elementen ontworpen. Als 
flexibele elementen zijn verschillende typen ruimtes 
onderscheiden.

Deze typen ruimte zijn vastgesteld op basis van enkele 
eigenschappen, namelijk:
• Open   Gesloten
• Grootschalig  kleinschalig
• Openbaar  privé
• Communicatie concentratie

De afmetingen van het type ruimte gaan altijd uit van de 
afmetingen van de basisbouwsteen van dit gebouw: de 
individuele werkplek, die binnen een tweevoud van de 
stramienmaat (1,2m) past.

De kamer vormt de ruimte die het meest gesloten, 
kleinschalig en privé is en waar er plek is voor 
concentratie. De kamer kan vervolgens weer opgedeeld 
worden in twee verschijningsvormen: de privé-kamer 
met minimale afmetingen van 2,4m x 3,6m; en de 
gedeelde kamer, 3,6m x 4,8m.

De zaal is ook een gesloten ruimte maar is grootschaliger 
en openbaarder dan de kamer. Communicatie en 
concentratie komen in deze ruimte afwisselend voor. De 
verschijningsvorm die de zaal in dit gebouw kan hebben 
is veelvuldig; zo is er de vergaderruimte (min. 6m x 
4,8m), de groepswerkruimte (min. 6m x 4,8m), de 
colloquiumzaal (min. 8,4m  x 10,8m), de onderwijsruimte 
(min. 8,4m x 10.8m) en de symposiumzaal.

Het atelier is de ruimte die het meest open, grootschalig 
en openbaar is en nodigt uit tot communicatie. Dit type 
ruimte leent zich voor een open studie- en werkvloer, 
werkplaats of eetgelegenheid.

Studie- en werkvloer 
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Ruimteconfiguraties
Met deze drie typen ruimtes kunnen verschillende 
ruimteconfiguraties gemaakt worden.

• De gesloten structuur
Deze structuur wordt gekenmerkt door gangen die 
ontstaan door een aaneenschakeling van gesloten 
ruimtes. De structuur ontstaat wanneer de plattegrond 
bestaat uit een combinatie van kamers en kamers, 
kamers en zalen of zalen en zalen.

• De gecombineerde structuur
Deze structuur wordt gekenmerkt door een afwisseling 
van gangen en restruimte die functioneel ingevuld 
kan worden. Deze structuur bestaat dus altijd uit 
zowel gesloten ruimtes als open ruimtes waardoor de 
combinatie van kamers en ateliers of zalen en ateliers 
mogelijk is.

• De open structuur
Deze structuur wordt gekenmerkt door het ontbreken 
van gesloten ruimtes en gangen en wordt juist gevormd 
door de vaste elementen. Deze structuur bestaat enkel 
uit open ruimtes zoals de ateliers.

De ruimteconfiguraties hebben een sterke invloed op 
hoe een verdieping ervaren kan worden. In dit flexibele 
gebouw waar in theorie alles mogelijk is, kan de keuze 
voor verschillende typen ruimteconfiguraties ervoor 
zorgen dat dit zeer algemene gebouw toch als specifiek 
ervaren kan worden. 

De gesloten structuur De gecombineerde structuur
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De gecombineerde structuur De open structuur

Legenda type ruimte

Kamer

Zaal

Atelier of open (verkeers) ruimte

Vaste elementen
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Het gebouw als stad
Het belang van het gebruik van verschillende 
ruimteconfiguraties met elk hun eigen typen ruimtes 
en eigenschappen wordt duidelijk in de manier waarop 
Herman Hertzberger een gebouw benadert en het 
gebouw met een stad vergelijkt.21 Het onderscheid 
tussen gezamenlijke, open en particuliere, afgescheiden 
ruimten doet volgens Hertzberger onherroepelijk denken 
aan het onderscheid van openbaar ten opzichte van 
privé, waarmee in de stad de verantwoordelijkheden 
worden onderscheiden. Dit principe kan binnen een 
gebouw geïnterpreteerd worden door primaire middelen 
in te zetten als een grote hoogte en daglicht van bovenaf, 
ter versterking van de associatie met de stad. Hoe hoger 
de ruimte, hoe meer dat een gevoel van gezamenlijkheid 
en openbaarheid ontstaat zoals dat ook op een plein 
wordt ervaren. Minstens zo belangrijk is daarbij het 
verschil in gebruik zoals dat in de ‘openbare zone’ 
meer gaat over wat allen aangaat, terwijl het binnen de 
specifiek voor onderwijs bestemde ruimtes, zoals in de 
stad binnen de specifieke gebouwen, vooral gaat wat er 
binnen de groep speelt. Vooral in het ‘openbare’ gebied 

kom je in aanraking met anderen, die met andere dingen 
bezig zijn; een gebied waar je wordt geconfronteerd 
met een grotere wereld dan die van jou. Zo kan er 
voor ieder een domein zijn waar hij bij hoort, naast het 
gemeenschappelijke gebied waar de uitwisseling tussen 
de verschillende domeinen plaatsvindt. Waar de grenzen 
met het gemeenschappelijke permeabel en transparant 
zijn, zullen dat bij uitstek de zones worden waar de delen 
hun identiteit tot uitdrukking brengen. De openbare 
versus de private ruimte zijn geen types die elkaar 
uitsluiten, Hertzberger vervangt de tegenstelling door 
een continuüm van openbaarder naar privater. Door het 
afwisselen van open en gesloten structuren ontstaan 
menggebieden: open ruimtes (ateliers) krijgen een privé 
karakter door een omliggende gesloten structuur; of 
krijgen een open(baar) karakter door de open structuur 
waarin ze liggen. Op die manier kan er gespeeld worden 
met de eigenschappen van verschillende ruimtes en 
structuren: open/gesloten; privé/openbaar; kleinschalig/
grootschalig. Door het contrast worden eigenschappen 
van structuren juist extra benadrukt. 

Hertzberger, H., Swaan, de, A.(2009) Teh 
schools of Herman Hertzberger, alle scholen. 
010 Publishers: Rotterdam

21. Hertzberger, H., Swaan, A.de.(2009) 
The schools of Herman Hertzberger: Alle 
scholen. Rotterdam: Nai010 uitgevers
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Legenda type ruimte

Kamer

Zaal

Atelier of open (verkeers) ruimte

Begane Grond 1:400 

Op de begane grond bevindt zich de entree op de kop van 
het gebouw. Via de trap of lift in het serviceblok kan de 1e 
verdieping bereikt worden. Vanaf de entree is er ook direct 
toegang tot de werkplaats en reproshop. In de donkere kern 
van de begane grond vloer bevinden zich de benodigde 
installatieruimtes.
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1e verdieping 1:400  

Op deze verdieping, die dienst doet als verhoogde begane 
grond, bevinden zich de afdeling Informatie en Administratie 
en het Studentenservicecentrum. Ook is er een wisselende 
expositie van objecten vervaardigd door, of in samenwerking 
met, de Hochschule München te zien. Verder is er op deze 
verdieping via een vide een doorkijk naar de werkplaats op de 
begane grond vloer.
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Legenda type ruimte

Kamer

Zaal

Atelier of open (verkeers) ruimte

��

2e verdieping 1:400 

De tweede verdieping heeft een zeer open karakter en 
hier bevinden zich dan ook vele publieke functies zoals 
de eetgelegenheid, de symposiumzaal, onderwijs- en 
colloquiumzalen en werkplekken.
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3e verdieping 1:400  

De derde verdieping heeft een heel gesloten karakter en 
bestaat uit vergaderruimtes, individuele werkplekken en 
groepswerkplekken. 
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Legenda type ruimte

Kamer

Zaal

Atelier of open (verkeers) ruimte

4e verdieping 1:400 

De vierde verdieping wijkt van de overige verdiepingen af door 
haar extra hoogte en door het beste overzicht over het gebied. 
Bedrijven, starters en andere ‘buitenstaanders’ hebben hier 
de mogelijkheid om werkplekken te huren. Bovendien is er 
op deze verdieping ook een borrelruimte met buitenruimte en 
uitzicht over het Maßmannpark of universiteitspark aanwezig. 
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Impressie atrium (social spine)

5.2.3 Conclusie plattegronden
In dit gebouw draait het om de thema’s communicatie 
en concentratie en een nieuwe manier van werken die 
past bij de huidige noodzaak in deze kenniseconomie 
om te innoveren. Daarnaast is het een plek waar mensen 
met verschillende achtergronden samenkomen en van 
elkaar kunnen leren. Omdat er moeilijk te voorspellen 
is welke functionele en ruimtebehoefte dit type gebouw 
in de toekomst nodig zal hebben, is het gebouw zeer 
flexibel opgezet.

Het gebouw kent haar basis in een strak grid waarin enkele 
vaste elementen, zoals trappenhuizen, leidingschachten, 
toiletblokken, atria en een symposiumzaal zijn 
opgenomen. De plaatsing van de vaste elementen is 
zodanig dat één van de twee atria altijd als social spine 
dienst zal doen. Deze vaste basis biedt vervolgens alle 
vrijheid om de ruimte verder naar behoefte in te delen 
met flexibele elementen die in verschillende typen en 
ruimteconfiguraties kunnen worden toegepast. Zo krijgt 
een gebouw met een algemene vorm en een flexibele 
plattegrond toch een eigen uitstraling die telkens opnieuw 
aan te passen is. 
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5.3 Gevels

De gevel is het element in dit gebouwontwerp waarin 
de specialisatie, die binnen de tweede afstudeerrichting 
Bouwfysica gekozen is, tot uiting komt. Naar aanleiding 
van een onderzoek naar duurzaamheid dat in de M3 fase 
van het bouwfysica project gedaan is , is ervoor gekozen 
te zoeken naar een toepassing van het duurzame product 
Luminescent Solar Concentrator in de gebouwde 
omgeving.22 De Luminescent Solar Concentrator is 
een apparaat dat zonnestraling concentreert om hier 
vervolgens elektriciteit mee op te wekken. Het apparaat 
verschilt van normale pv-panelen doordat het materiaal 
transparant en gekleurd is. Door deze eigenschappen 
kan het materiaal als gevel of zelfs als raam toegepast 
worden. Dit deel beschrijft het ontwerp van de gevel 
en de zoektocht naar een toepassing van de LSC als 
integraal onderdeel van deze gevel. 

5.3.1 Uitgangspunten
Er zijn enkele eisen waaraan de gevel gezien vanuit het 
voorgaande onderzoek, moet voldoen. 
In navolging van de onderzoeksvraag moet de gevel 
bijdragen aan de symbiose tussen wetenschap en 
maatschappij. Het is daarom van belang dat het gebouw 
van buiten zichtbaar maakt wat er in het gebouw gebeurt. 
Daarnaast dient de gevel op stedenbouwkundig niveau bij 
te dragen aan de werking van het gebouw als krachtig, 
herkenbaar volume en moet de gevel de alzijdigheid van 
het gebouw versterken. Volgend uit de plattegrond moet 
de gevel ook reageren op de flexibiliteit in het gebouw 
en bouwfysisch gezien moet het ontwerp eraan bijdragen 
dat de LSC optimaal kunnen functioneren. Bovendien 
dient de gevel architectonisch aantrekkelijk te zijn en 
door haar architectuur een oriëntatiepunt in het gebied 
te kunnen zijn. 

22. F.M.,Vossen (2013) Sustainability, a 
guide to sustainable building. Eindhoven.

Afbeelding 5.5.: Testopstelling Luminescent 
Solar Concentrator op het dak van het Vertigo 
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Vlak in de gevel

In het gevelvlak

Afbeelding 5.6 Centre for persons with disabilities ‘ASPAYM’, 
Amas4arquitectura, León, Spanje

Afbeelding 5.7 Novartis Offices for Technical and Development 
Functions, Diener&Diener, gevel in samenwerking met Helmut 
Federle, Bazel, Zwitserland

Afbeelding 5.8 Biochemie gebouw Oxford University, Hawkins Brown, 
Oxford, Engeland

Losse constructie

Loodrecht op de gevel

Lamellen horizontaal
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Afbeelding 5.9 Education centre Utrecht University, Ector Hoogstad, 
Utrecht, Nederland

Bouwfysische eisen van het materiaal LSC
De Luminescent Solar Concentrator werkt het beste als 
de zon recht op het gekleurde glas valt. Echter ook bij 
een bewolkte hemel kan er energie worden opgewekt. 23 
In dat geval is de efficiëntie van het apparaat het hoogst 
wanneer er van twee kanten licht op het gekleurde 
glas valt. Verder blijkt het glas met een rode verf het 
meest efficiënt en het best bestand tegen verkleuring 
over de tijd. In het onderzoek binnen bouwfysica wordt 
er gekeken naar de invloed van het gekleurde glas van 
de LSC op visueel comfort en de visuele prestatie in 
een kantoorruimte. Aangezien er nog geen definitieve 
resultaten verkregen zijn, worden enkel de voorlopige 
resultaten en conclusies van dit onderzoek genoemd:

Het visueel comfort is in een experiment beoordeeld 
op basis van de waardering van test-personen voor 
verschillende aspecten van visueel comfort. Uit de 
experimenten blijkt dat naarmate het percentage 
gekleurd glas in de transparante gevel afneemt, het 
visuele comfort lineair toeneemt. Een uitzondering in 
deze lineariteit vormt de situatie waarin het transparante 
deel van de gevel volledig met gekleurd glas is bedekt, 
deze situatie wordt veel negatiever beoordeeld. 
Opvallend is, dat wanneer mensen op basis van 
vergelijkbare foto’s direct gevraagd wordt welke situatie 
zij het prettigst vinden, zij een transparante gevel die uit 
25% gekleurd glas bestaat als meer prettig ervaren dan 
een transparante gevel met 0% gekleurd glas. Wanneer 
mensen ook nog worden geïnformeerd over het 
energetische aspect van het gekleurde glas, accepteert 
1/3 van de proefpersonen een hoger percentage van 
gekleurd glas in de transparante gevel, dan voordat zij 
hierover geïnformeerd werden.

Op basis van de theorie en de voorlopige resultaten zijn 
er verschillende manieren waarop het glas in de gevel 
kan worden toegepast, onderzocht en beoordeeld.

Vlak in de gevel
Wanneer het gekleurde glas vlak in de gevel wordt 
geplaatst, betekent dit dat de achterliggende ruimte 
altijd sterk gedomineerd zal worden door de invloed 
van dit gekleurde glas. Functie en plaatsing van de 
gekleurde glasvlakken zal in dat geval goed op elkaar 
moeten worden afgestemd om ervoor te zorgen dat het 
gekleurde glas niet als storend maar juist als prettig wordt 
ervaren. Door een losse constructie voor de gewone 
gevel te plaatsen, wordt deze invloed minder direct maar 
is hij nog steeds aanwezig. Gezien de zeer flexibele 
plattegrond is het moeilijk in te schatten op welke plek 
functies komen die geschikt zijn voor de toepassing van 
gekleurd glas. Verder zal het glas dat vlak in de gevel 
wordt geplaatst minder efficiënt zijn voor de opwekking 
van elektriciteit vanwege de eenzijdige zoninstraling.

Loodrecht op de gevel
Wanneer het gekleurde glas loodrecht op de gevel 
geplaatst wordt, is de invloed van de kleur in de 
achterliggende ruimte minder groot dan bij de vorige 
toepassing. Enkel wanneer er onder een hoek naar buiten 
wordt gekeken is het gekleurde glas goed zichtbaar. Wel 
zal het gekleurde glas altijd voor gekleurde schaduwen 
in de ruimte zorgen. Verder kan het gekleurde glas 
door de loodrechte plaatsing van twee kanten licht 
ontvangen, waardoor de efficiëntie stijgt. Zoals er vaker 
lamellen als buitenzonwering voor een gebouw worden 
toegepast, kan het gekleurde glas, mits juist geplaatst, 
daarbij ook als buitenzonwering dienen. Dan is er nog 
het verschil in de horizontale en verticale plaatsing van 
lamellen. Horizontale lamellen zijn met name effectief als 
zonwering wanneer er een hoge zonnestand is, dit is het 
geval als de zon haar hoogste punt in het zuiden heeft 
bereikt. Verticale lamellen zijn effectiever bij een lage 
stand van de zon, dus wanneer zij opkomt in het oosten 
of zakt in het westen. 

Na een afweging tussen de voor- en nadelen van beide  
posities van het glas, is ervoor gekozen het materiaal in 
de vorm van lamellen in de gevel toe te passen.

Lamellen  verticaal

23. Debije, M.G., Verbunt, P.C. (2012) Thirty 
Year of Luminescent Solar Concentrator 
Research: Solar energy for the Built 
Environment. Weinheim: WILEY-VCH Verlag 
GmbH & Co.
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Architectonische uitgangspunten
Met de bouwfysische eisen als gegeven, dient het 
gevelontwerp een antwoord te geven op de vraag:
‘Hoe kan een gevel met opvallend gekleurd glas 
ontworpen worden bij een volume die een strenge 
restrictie van de basisvorm kent en daarmee als snel de 
aandacht naar kleine verschillen in de gevel brengt?’. Bij 
het beantwoorden van deze vraag is er gekeken naar de 
glas artiest Jochem Poensgen. In zijn ontwerpen streeft 
hij naar ‘civil inattention’, waarmee hij bedoelt dat zijn 
werk wel ervaren moet worden, maar niet opgemerkt.24 
Het perfecte werk van architectonische kunst schreeuwt 
niet om aandacht maar voldoet aan een ongedwongen 
receptie. Een krachtig kenmerk in zijn werk is het 
element van repetitie. Hij streeft ernaar door repetitie van 
een herhaald motief het idee van massa te bereiken. 

Echter niet enkel binnen glasontwerp wordt repetitie 
ingezet als krachtig element in het ontwerp maar ook 
in gevels met andere materialen wordt vaak een sterke 
ritmiek toegepast. Max Dudler is een van de architecten 
die veel werkt met strenge ritmes en herhaling. Zijn 
ontwerp voor het Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum in 
Berlijn is daarom geanalyseerd en heeft als inspiratiebron 
voor het uiteindelijke gevelontwerp gediend.

24. Moor, A. (2006) Colours of architecture: 
colored glass in contemporary buildings. 
Londen: Octopus Publishing Group Ltd.

Afbeelding 5.10 Jacob-und-Wilhelm Grimm 
Zentrum, Max Dudler, Berlijn
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Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum in Berlijn
Het Jacob-und-Wilhelm Grimm Zentrum is een 
universiteitsbibliotheek in het centrum van Berlijn. Het 
gebouw heeft een zeer rationele façade met een strak 
ritme, waardoor de compositie zeer statisch en massief 
oogt.

Hiërarchie
Er is een duidelijke hiërarchie in de gevel te ontdekken.   
Zo valt op grote schaal het massieve volume als geheel 
op. Dit volume is vervolgens opgedeeld in een plint, 
middendeel en kroon. Weer verder ingezoomd blijkt het 
volume  door de vloerbanden opgedeeld in 5 gestapelde 
elementen. En ten slotte creëren de ramen verschillende 
ritmes binnen deze elementen.

Schaal 1: het volume

Schaal 2: plint, middendeel en kroon

Schaal 3: gestapelde elementen

Schaal 4: Ritme van de ramen
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Ritmiek
In de gevel zijn drie verschillende typen ramen te 
onderscheiden. De breedtes van de ramen zijn 
niet willekeurig gekozen maar vertellen iets over de 
achterliggende functie. Het grote atrium dat zich ook in 
het gebouw bevindt en als leeszaal dienst doet, is echter 
niet leesbaar in de gevel en blijft daardoor van buiten 
verborgen. 

Wanneer de plattegronden met de gevel worden 
vergeleken blijkt dat achter de smalste ramen de 
boekenkasten zijn geplaatst; achter de bredere ramen 
bevinden zich individuele werk- en leesplekken en achter 
de breedste ramen bevinden zich groepswerkplekken. Er 
is nog een vierde breedte in de gevel te onderscheiden 
die gebruikt is ter plaatse van de entree. Omdat deze 
breedte slechts op één plek gebruikt wordt, is hier eerder 
van een uitzondering te spreken dan van een apart type. 

Conclusie
Het gebouw en haar gevelontwerp laten zien dat met 
een zeer eenvoudig volume en het gebruik van strenge 
ritmes met weinig variatie er toch een zeer boeiend 
gevelbeeld kan ontstaan. De gevel is bovendien 
niet enkel naar buiten toe interessant maar reageert 
bovendien op wat er in het gebouw gebeurt en legt zo 
een subtiele link tussen het exterieur en interieur. 

3 Elementen

Ritmes
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Legenda raamtype en achterliggende functie

Type 1, boekenkasten

Type 2, individuele werkplekken

Type 3, groeps werkplekken

Variant op type 3, entree
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5.3.2 Het gevelontwerp
Met de verschillende uitgangspunten, eisen en referenties 
in het achterhoofd zijn er in het onderzoek naar een 
passende gevel, verschillende gevelontwerpen getest.

De basis van de gevel is binnen deze ontwerpen 
telkens hetzelfde. Aangezien de LSC in de vorm van 
lamellen het gebouw niet kunnen beschermen tegen de 
weersinvloeden, is er een klimatologische schil benodigd. 
Deze schil kan zowel uit massieve als uit transparante 
materialen bestaan. De hoofdvraag impliceert een hoge 
mate van transparantie en daarmee het gebruik van 
glas als basis. Daarnaast versterkt de uiteenzetting van 
Arthur Korn over glas in moderne gebouwen het idee 
van de toepasselijkheid van glas in dit gebouw.25 Hij stelt 
dat met de komst van de glazen gevel, de buitenmuur 
is verdwenen. De buitenmuur is niet langer de eerste 
indruk die men krijgt van een gebouw, maar het is het 
interieur, de diepte van de ruimte en het constructieve 
frame dat deze ruimte omvat, dat als eerste ervaren 
wordt. Het glas is een membraan dat wel wordt ervaren 
maar nauwelijks zichtbaar is. 

Mies van der Rohe, die veel met glas en staal werkte, 
versterkte deze karakteristieken van het glas door gebruik 
te maken van een voor zijn tijd nieuwe constructief 
concept waarin alle dragende elementen in het midden 
van het gebouw werden geplaatst, om zo de glazen 
buitenmuur volledige vrij te houden, waardoor deze niet 
meer was dan een schil die het gebouw beschermde 
tegen de invloeden van buiten en die diende om het licht 
toe te laten. Hiermee werden dus de karakteristieken van 
de gevel extra duidelijk; glas als een medium voor het 
toelaten van licht en als een huid voor de gevel die het 
licht in het gebouw zelf reflecteert en af en toe een glimp 
van de dragende structuur in het interieur toont. 

De basis van de gevel bestaat daarom uit een glazen 
vliesgevel die los van de dragende binnenconstructie is 
geplaatst. De achterconstructie van de vliesgevel heeft, 
in navolging van de ideeën van Jochem Poensgen, een 
strak ritme gekregen om, zelfs met een glazen volume, 
het idee van massa te bereiken. Dit ritme is vervolgens 
extra benadrukt door de achterconstructie die benodigd 
is voor de bevestiging van de gekleurde glazen lamellen 
in het verlengde te plaatsen en over het gehele gevel 
systematisch toe te passen.

25. Korn, A. (1968) Glass in modern 
architecture of the Bauhaus period. New York: 
Barrie & Jenkins. 

Ontwerp 1Het glazen basisvolume
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Ontwerp 3Ontwerp 2

Drie gevelontwerpen
Allereerst is er een volume ontworpen waarin het glazen 
basisvolume volledig bedekt werd met horizontale 
lamellen. Het volume vormde zo een duidelijk 
onderscheidbaar geheel, maar elke notie van schaal 
ontbrak. Daarbij kent het grootste deel van de gevel een 
Noordwest of Zuidoost oriëntatie. Dit betekent dat de 
meeste zoninstraling optreedt bij een lage zonnestand. 
Het gebruik van verticale zonwering is daarom veel 
efficiënter. 

Vervolgens is er een volume ontworpen dat slechts 
in enkele geveldelen verticale of horizontale lamellen 
bevatte om zo een opbouw van plint, middendeel en 
kroon te maken en uitzonderingen extra te benadrukken. 
Het gebouw kreeg zo meer schaal, maar het volume 
was nu slechter als geheel te ervaren. Daarbij leek 
de klassieke opbouw van plint, middendeel en kroon 
niet te passen bij een glazen volume dat eerder een 
oneindigheid impliceert dat een strikte afbakening van de 
top. Door de lamellen slechts in enkele geveldelen toe te 
passen, leken de lamellen eerder een toevoeging aan de 
gevel dan een essentieel onderdeel van de gevel, terwijl 
integratie van gevel en lamel en daarmee integratie van 
architectuur en bouwfysica juist een essentieel onderdeel 
is van dit project. 

Ten slotte zijn de sterke punten van voorgaande 
ontwerpen gecombineerd en is er tot een derde 
ontwerp gekomen. In dit ontwerp is ervoor gekozen 
om het gebouw wel volledig met verticale lamellen te 
bedekken, maar door gebruik te maken van verschil in 
ritmes bepaalde delen te accentueren.  Zo accentueren 
de ritmes een verschil in plint en ‘oneindig’ corpus en 
onthullen ze subtiel de entree en buitenruimtes. 

Door het testen van verschillende ontwerpen is duidelijk 
geworden wat er wel en niet belangrijk was voor de basis 
van het gevel ontwerp. Met behulp van deze bevindingen 
is de opbouw van de gevel vastgesteld.  
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Zuidoostgevel 1:400 

Zuidwestgevel 1:400 

Begane grond    +0

Begane grond    +0

1e verdieping      +4000

1e verdieping      +4000

2e verdieping   +8000

2e verdieping   +8000

3e verdieping    +1200

3e verdieping    +1200

4e verdieping    +1600

4e verdieping    +1600

Dak     +2100

Top    +2400

Dak     +2100

Top    +2400
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Begane grond    +0
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Noordwestgevel 1:400 

Noordoostgevel 1:400 
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De opbouw van de gevel
Het gebouw heeft een groot volume (72 meter lang, 36 
meter diep en 21 meter hoog) dat past bij de al bestaande 
universiteitsbebouwing maar een flink contrast vormt met 
het aangrenzende, onbebouwde Maßmannpark. Om het 
gebouw leesbaar te maken en ook een menselijke schaal 
toe te kennen is er binnen het gevelontwerp een duidelijke 
hiërarchie aangebracht.

Schaal 1: Gebouw als volume
Allereerst dient het gebouw als volume herkenbaar te zijn. 
Zoals al eerder aan de orde kwam, doet dit volume dienst 
als wand, ruimte vormend en ruimte afsluitend element. 
De ervaring van het gebouw als één volume is daarom van 
groot belang. 

Schaal 2: Onderverdeling plint en corpus
Vervolgens is het gebouw onderverdeeld in een plint en 
een corpus dat optisch oneindig doorloopt door haar 
sterke verticaliteit. Binnen deze schaal is de onderverdeling 
van het volume in verschillende gestapelde elementen 

subtiel te onderscheiden doordat de vloerschijven 
achter de vliesgevel benadrukt zijn door het gebruik van 
eenzelfde materialisering. Ook worden er in deze schaal 
uitzonderingen in de gevel zichtbaar ter plaatse van de 
entree en de buitenruimtes. Op deze plekken is het glazen 
basisvolume namelijk iets naar achteren geplaatst en is er 
een bijzonder ritme van lamellen toegepast, zoals in schaal 
3 toegelicht wordt. 

Schaal 3: Ritmiek van lamellen
Door de ritmes van de lamellen te variëren is er een derde 
schaal gecreëerd, die door haar consequente toepassing 
ook weer de eerder genoemde schalen versterkt.
Zo is ervoor gekozen 4 typen ritmes toe te passen die 
reageren op de achterliggende functies. Het ritme wordt 
bepaald door de afstand van de lamellen tot elkaar en 
de diepte van de lamellen. De verschillende lamellen 
hebben allemaal dezelfde hoogte, met uitzondering van de 
lamellen op de 4e verdieping, die gelijk aan de hogere 
verdiepingshoogte ook 1 meter langer zijn.
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Gebouw als volume

Onderverdeling plint en corpus (met onderverdeling van vloeren) 

Ritmiek van lamellen

Legenda ritme en achterliggende functie

Ritme 1, atelier

Ritme 2, zaal

Ritme 3, kamer

Ritme 4, uitzondering
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Ritmiek van de lamellen
In de plattegrond zijn er drie typen ruimtes te 
onderscheiden die elk hun eigen ritme van lamellen 
krijgen. 

Bij de kamer, die het kleinste type ruimte is, wordt een 
gevelritme toegepast van lamellen die 1,2m van elkaar 
geplaatst zijn, en zo exact binnen het stramien passen. 
Deze relatief grote afstand tussen de lamellen is gekozen 
omdat men in een kamer dicht bij de gevel zit. De 
invloed van het glas is dan al snel groter dan wanneer 
je verder van de gevel af zit. Door de afstand tussen de 
lamellen groot te houden, is de invloed van het rode glas 
nog aanwezig maar niet overheersend.

Daar waar er zalen zijn, zullen de lamellen op een afstand 
van 0,6m van elkaar geplaatst worden: een tussenmaat 
tussen de afstand voor het kamertype en de afstand voor 
het ateliertype.

Bij de ateliers hebben de lamellen een afstand van 0,3m 
tot elkaar. In de ateliers hebben mensen zelf de keuze 
om dicht bij de gevel te zitten of ver van de gevel af. Zij 
kunnen zo zelf bepalen of ze veel of weinig willen ervaren 
van het rode glas. 

Daarnaast is er een vierde ritme toegevoegd om de 
plint, waar de werkplaats zich bevindt, extra te kunnen 
benadrukken. Omdat deze vloer goed zichtbaar moet 
zijn, hebben de lamellen hier de grootste afstand tot 
elkaar, namelijk 2,4m. Dit ritme is ook gebruikt om de 
entree en de buitenruimtes te benadrukken. 

In de gevel wordt er niet enkel gevarieerd in de 
afstand van lamellen tot elkaar maar ook in de diepte 
van de lamellen. De keuze voor deze variatie is zowel 
architectonisch als bouwfysisch. Van buiten gezien is het 
verschil in diepte nauwelijks zichtbaar, maar juist vanuit 
de binnenruimtes wordt dit verschil merkbaar en leidt het 
tot meer variatie in de uitstraling van de verschillende 
ruimtes. Wanneer lamellen kort op elkaar geplaatst zijn, 
hoeft de diepte van de lamellen minder groot te zijn om 
toch nog als zonwering te kunnen dienen. Wanneer de 
afstand echter groter wordt, is er ook een grotere diepte 
nodig om de zon te kunnen weren. 

In het exterieur is het verschil in diepte van de lamellen 
nauwelijks waarneembaar. Wat van buiten daarentegen 
wel extra zal opvallen, is dat de gevel altijd in beweging 
is. Wanneer men namelijk langs het gebouw loopt, 
speelt er zich een spel van verdichten en openen van de 
gevelvlakken af. Wanneer men vanuit stilstand langs de 
gevel naar boven kijkt, zal er juist een situatie ontstaan 
waarin de verticaliteit van de gevel benadrukt wordt en 
waarin de gevel oneindig lijkt door te lopen.

Ritme 1:  type atelier
 Afstand h.o.h 300 mm
 diepte 100mm

Ritme 2:  type zaal
 Afstand h.o.h 600 mm
 diepte 200mm

Ritme 3:  type kamer
 Afstand h.o.h 1200 mm
 diepte 300mm

Ritme 4:  Uitzondering
 Afstand h.o.h 2400 mm
 diepte 400mm



143

Ritme 1:  type atelier
 Afstand h.o.h 300 mm
 diepte 100mm

Ritme 2:  type zaal
 Afstand h.o.h 600 mm
 diepte 200mm

Ritme 3:  type kamer
 Afstand h.o.h 1200 mm
 diepte 300mm

Ritme 4:  Uitzondering
 Afstand h.o.h 2400 mm
 diepte 400mm



144

5.3.3 Detaillering

De detaillering is zodanig uitgevoerd dat 
ontwerpbeslissingen die eerder aan de orde zijn 
gekomen, goed tot uiting komen. 

De verticale snede
In het detail van de vloeraansluiting is te zien dat het 
verlaagd plafond en de kanaalplaatvloer worden 
afgewerkt met een aluminium zetwerk. Dit zetwerk 
heeft dezelfde kleur als de aluminium profielen van de 
vliesgevel. Van buiten af gezien zal het verlaagde plafond 
en de kanaalplaatvloer zodoende als één doorlopende 
vloerband ervaren worden. Door de vloer zo ver mogelijk 
terug van de glazen gevel te plaatsen (250 mm) is 
gepoogd de vloerband zo onzichtbaar mogelijk te maken. 
De vluchtige voorbijganger zal vooral het ritmespel van 
de lamellen ervaren terwijl de aandachtige kijker de 
vloerbanden wel zal kunnen waarnemen. Daarnaast 
zorgt de teruglegging van de vloeren ten op zichte van 

de gevel ervoor dat ook vanuit het interieur de indruk 
wordt gewekt dat de gevel los staat van de vloer en dus 
een losse schil om het gebouw vormt.  Hoewel de LSC’s 
al dienst doen als zonwering, is er in het verlaagd plafond 
ook een helderheidswering opgenomen omdat  de kans 
op verblinding in een glazen volume zeer groot is. 

In het dakranddetail is duidelijk te zien dat de gevel 
in de top geen duidelijke beëindiging krijgt maar dat 
er juist wordt gesuggereerd dat de lamellen oneindig 
doorlopen. De lamellen en de vliesgevel zijn daarom 
volledig doorgetrokken tot aan de dakrand, waarvan 
slechts het aluminium afdekprofiel nog in het zicht 
ligt.  Het doorlopen van het glas en de lamellen van 
plint tot dakrand versterkt het idee van het gebouw als 
één volume en laat ook duidelijk zien dat de gevel één 
doorlopende schil om het gebouw is. 

Gevelfragment van de dakrand met 
bijbehorende doorsnedes 
schaal 1:50
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Verticaal geveldetail van de dakaansluiting
schaal 1:20

1. Stalen draagconstructie kokerprofiel 
(300x300mm) h.o.h 7200 mm
2. Stalen draagconstructie IPE 400 mm
3. Luminescent Solar Concentrator (LSC)  
met aluminium randprofiel (diepte 
variërend), isolerende HR++ beglazing, 
aluminium zetwerk, isolatie, houten stijlen, 
binnenafwerking
4. Stalen hoekprofiel ter bevestiging 
vliesgevelconstructie aan vloeren
5. Helderheidswering
6. Promatect brandwerende beplating
7. Afwerklaag bestaande uit gietvloer en 
vloerverwarming- en koeling, druklaag, 
kanaalplaatvloer (255 mm), luchtkanalen, 
verlaagd plafond met akoestische beplating
8. Daktegels, stelprofielen, dakbedekking, 
isolatie, dampremmende laag, 
kanaalplaatvloer (255 mm)
9. Aluminium afdekprofiel
10. Betonnen kantplank, vormvaste isolatie, 
waterkerende laag, betonnen poer
11. Funderingsbalk

8

9

2

5
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Verticaal geveldetail van de vloeraansluiting 
en fundering
schaal 1:20

10

3

11

7

4

1

6
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De uitzondering
In de gevel zijn er enkele uitzonderingen te vinden. Zo 
ook ter plaatse van de entree. Op deze plekken wordt de 
vliesgevel enkele stramienmaten  naar binnen geplaatst 
terwijl zowel de lamellen als de kolommen in dezelfde 
lijn blijven doorlopen. De vloerbanden die normaal achter 
de vliesgevel liggen, worden op deze plekken zichtbaar. 
Nadat de vloeren zijn ingepakt met isolatiemateriaal wordt 
er ook hier weer een aluminium zetwerk als bekleding 
gebruikt. Om de isolatielaag, met name rondom de 
aluminium vliesgevelprofielen, zo dun mogelijk te houden 
is een hoogwaardig isolatiemateriaal met een zeer laag 
warmtegeleidingscoëfficiënt toegepast. Hoewel er in 
de buitenruimtes geen verlaagd plafond benodigd is, 
wordt deze ‘verlaging’ hier toegepast om het plafond 
van binnen naar buiten optisch door te laten lopen. Met 
dit als doel is ook het aluminiumprofiel van de vliesgevel 
zo geplaatst dat deze vlak in het plafondvlak ligt. Om 
koudebruggen te voorkomen is de verlaging bekleed met 
isolatiemateriaal en wederom afgewerkt met aluminium 
zetwerk. Omdat ook de doorlopende staalconstructie een 
potentiële koudebrug vormt, zijn de stalen kolommen van 
elkaar gescheiden met een koudebrugonderbreking.

De kokerprofielen van de staalconstructie en de 
achterconstructie van de lamellen zijn zo aan de 
kolomvoet bevestigd dat zij hier overheen vallen. Verder 
ligt de voetplaat onder maaiveld. Door dit te doen, lijken 
de constructie en kolommen volledig door te lopen.
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Gevelfragment van de verspringing in de 
gevel met bijbehorende verticale doorsnede
schaal 1:50
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12. Optim-R vacuüm isolatieplaat (45mm)
13. Stalen kopplaat met drukvaste isolatie als 
koudebrugonderbreking
14. Aluminium zetwerk
15. Bestrating
16. Stalen kokerprofiel (300x300mm), 
kolomvoet met vloerplaat, betonnen poer
17. Aluminium achterconstructie Luminescent 
Solar Concentrators (80x160mm) h.o.h 
2400mm, kolomvoet met vloerplaat, 
betonnen poer

13

12

14

Verticaal geveldetail van de vloeraansluiting 
en fundering
schaal 1:20

15 1617
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Gevelfragment van de verspringing in de 
gevel schaal 1:50
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De horizontale snede
Niet alleen in de plattegrond is er gestreefd naar een 
consequente maatvoering, deze consequentie is ook in 
de gevel doorgezet. De vliesgevelconstructie bestaat uit 
stijlen met een hart op hart afstand van 1,2m en vormen 
met de regels, die in lijn met de bovenkant van de vloeren 
zijn geplaatst, een aluminium element van 1,2 x 4m. Deze 
elementen worden tegen dragende stalen kokerprofielen 
geplaatst die worden bevestigd aan de stijve vloeren. 
De kolommen zijn bewust los van de gevel geplaatst 
om de werking van de glazen gevel als losse schil van 
het gebouw extra te benadrukken. Aan de buitenzijde 
van de aluminiumprofielen wordt de achterconstructie 
van de lamellen bevestigd. Deze bestaat wederom uit 
een constructie van aluminium stijlen en regels, met als 
verschil dat de stijlen op een h.o.h afstand van 2,4m zijn 
geplaatst. Op de plekken waar de achterconstructie van 
de lamellen zich niet bevindt, maar de glazen panelen van 
de vliesgevel wel een naad vormen, wordt deze ruimte 
afgedekt met een rubber afdekprofieltje, om de naad 
zo het minst zichtbaar te maken. Aan de regels van de 
achterconstructie van de lamellen zijn grijpers bevestigd 

die de glazen lamellen inklemmen en het mogelijk maken 
dat deze lamellen kunnen bewegen. De glazen lamellen 
hebben aan de lange zijden een aluminium randprofiel 
waarin de zonnecellen en de bijbehorende bedrading zijn 
opgenomen. 

De hoekoplossing
Omdat het van groot belang is dat de gevel als één 
doorlopende schil wordt ervaren, wordt het glas ook in 
de hoek doorgetrokken en is ernaar gestreefd om het 
ritme van de lamellen zo consequent mogelijk door te 
zetten. Om dit te kunnen doen, wordt er in de hoeken 
afgeweken van het strakke stramien en wordt er een 
half stramien toegevoegd om extra lamellen te kunnen 
plaatsen. Het plaatsen van de extra lamellen gebeurt 
enkel op de plekken waar de h.o.h afstand van de 
lamellen 0,6m of 0,3m is. 
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1. Stalen draagconstructie kokerprofiel 
(300x300mm) h.o.h 7200 mm
17. Aluminium achterconstructie 
Luminescent solar concentrators 
(80x160mm) h.o.h 2400mm 
18. Aluminium vliesgevel bevestigd aan 
stalen kokerprofiel (80x160 mm), h.o.h 
1200 mm
19. U-profiel ter hoogte van de vloer 
voor extra bevestiging van de aluminium 
vliesgevel aan de stijve vloer.

<< Horizontale doorsnede van de gevel
schaal 1:50

>> Horizontaal geveldetail van de gevel en 
de hoekoplossing van de dak- en vloer-
aansluiting 
schaal 1:20

1

18 17 19
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Impressie gevel

5.3.4 Conclusie gevels
In het gevelontwerp waren er veel factoren waarmee  
rekening gehouden moest worden. Zo dient de gevel 
mede antwoord te geven op de hoofdvraag ‘Hoe 
kunnen de locatie, positionering en vormentaal van een 
nieuw wetenschapsgebouw in München bijdragen aan 
de symbiose tussen wetenschap en maatschappij?’ 
Verder dient er in de gevel rekening gehouden te 
worden met de stedebouwkundige uitgangspunten. Ook 
moet de gevel reageren op de flexibele plattegrond en 
bijdragen aan de werking van de LSC. Bovendien moet 
de gevel architectonische aantrekkelijk zijn. De meest 
beeldbepalende factor binnen deze opsomming was 
wellicht de toepassing van het gekleurd glas van de LSC. 

Door in de gevel een structuur aan te brengen waarin 
een duidelijke hiërarchie in de gevel en ritme als 
ontwerpinstrument de belangrijkste rol speelden, is er 
een goed leesbare gevel ontworpen die antwoordt op 
alle eisen. Zo is het basisvolume als glazen volume 
ontworpen om de activiteiten die zich in het gebouw 
afspelen, en daarmee ‘wetenschap’, zichtbaar te maken. 
Deze transparante gevel is volledig los gehouden van de 
binnenconstructie om zo als losse, doorlopende schil van 
het gebouw ervaren te kunnen worden. Door  gekleurde 
lamellen over de gehele gevel consequent door te 
zetten ontstaat een krachtig gebouw dat als één volume 
wordt ervaren. Daarnaast wordt er door het toepassen 
van verschillende ritmes van lamellen een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen de plint en de corpus en 
worden uitzonderingen als de entree en buitenruimtes 
benadrukt. Ook reageren de ritmes van de lamellen 
direct op de achterliggende functies zodat er een link 
wordt gelegd tussen het exterieur en het interieur.

Door de ontwerpkeuzes tot in detail niveau door te 
voeren, ontstaat er een kloppend geheel. 
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5.4 Bouwfysica

5.4.1. Duurzaamheid
Binnen het voorbereidend M3 onderzoek van Bouwfysica 
heeft de nadruk gelegen op het thema duurzaamheid. 
Duurzaamheid is natuurlijk een zeer breed begrip dat te 
pas en te onpas wordt gebruikt. Er zijn veel theorieën 
over wat duurzaamheid precies inhoudt. In navolging van 
het M3 onderzoek wordt iets als duurzaam beschouwd 
wanneer het met drie verschillende aspecten rekening 
houdt:

1) Ecologische aspecten
* Energie: energiegebruik en duurzame energie
* Omgeving: water, materialen, locatie, landgebruik en 
ecologie

2) Sociale en culturele aspecten: 
* Gezondheid, comfort en welzijn 
* Gebruikerskwaliteit, toegankelijkheid, functionaliteit en 
flexibiliteit
* Architectuur en esthetiek

3) Economische aspecten
* Constructiekosten, gebruikerskosten en sociale en 
omgevingskosten. 

Echter, het kennen van de theorie is niet genoeg om 
daadwerkelijk duurzaam  te kunnen bouwen. Daarom 
is het belangrijk om duurzame toepassingen ook 
daadwerkelijk te integreren in de gebouwde omgeving. 
Dit is dan ook consequent in dit gebouw gedaan. 

5.4.2 Basisprincipes
Al in de vroegste fase van het gebouwontwerp is er rekening 
gehouden met basisprincipes binnen de bouwfysica. Zo 
is er, rekening houdend met warmteverliezen, gekozen 
voor een compacte bouwvorm. Het warmteverlies van 
binnen naar buiten is namelijk niet alleen afhankelijk van 
de hoeveelheid isolatie, maar ook van de grootte van 
het verliesoppervlak. Hoe kleiner de gebouwschil is, des 
te kleiner het warmteverlies. Door het toepassen van 
atria kan er in het merendeel van de ruimtes daglicht 
toetreden waardoor er minder behoefte is aan kunstlicht. 
Ook is de ruimtediepte zodanig gekozen dat de vloer in 
theorie volledig met daglicht belicht kan worden. Verder 
is er strikt vastgehouden aan (standaard)maten en veel 
repetitie toegepast opdat er tijdens de constructie veel 
geprefabriceerde elementen gebruikt kunnen worden. 
Ook de staalconstructie, die na sloop elders opnieuw 
gebruikt kan worden, is gekozen met het oog op 
duurzaamheid. Daarbij draagt de flexibiliteit van de 
plattegrond er aan bij dat het gebouw ook in de toekomst 
kan voldoen aan een veranderende ruimtebehoefte en 
daarmee zal het gebouw langer functioneel en bruikbaar 
zijn. 

5.4.3 Overige principes
In dit gebouw is het atrium de plek waar vele bouwfysische 
aspecten en toepassingen aan de orde komen. Deze 
aspecten en ook andere toepassingen zullen in de 
volgende bladzijden verder toegelicht worden.

Bouwfysische principes atrium

1. Luminescent Solar Concentrators (LSC) 
voor elektriciteitsopwekking en zonwering
2. Zonnepanelen
3. Raster dakstructuur als helderheidswering
4. Balustrade met akoestische afwerking 
(BASWAphon) en hoge reflectiefactor
5. Warmte Koude Opslag (WKO) gesloten 
systeem tot 30m
6. Vloerverwarming en -koeling
7. Toevoer lucht t.b.v. luchtcirculatie atrium
8. Afzuiging opgewarmde lucht in atrium
9. Toevoer buitenlucht via entree in geval 
van brand
10. Rook- en warmteafvoer in geval van 
brand (ondersteund door sprinklerinstallatie)

D

D’
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Dwarsdoorsnede DD’ 1:200
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5.
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Elektriciteit
Een bijzonder aspect aan dit gebouw is dat Luminescent 
Solar Concentrators als gevelonderdeel worden 
toegepast.  De LSC bestaat uit een doorzichtige plastic 
of glazen plaat die in een lichtgevende (luminescent) 
kleurstof is gedoopt. De kleurstof absorbeert de 
invallende zonnestraling en zendt deze opnieuw uit op 
een langere golflengte. Re-emissie wordt gevangen in 
het glas of plastic door interne reflecties. Vervolgens 
zetten zonnecellen, die op de randen van het plastic of 
glas zijn geplaatst, deze emissie om in elektriciteit. 

De efficiëntie van dit apparaat ligt rond de 3%.26 Een 
‘normaal’ zonnepaneel kent een efficiëntie van ongeveer 
15%. Er van uit gaande dat een universiteitsgebouw 
gemiddeld 110 kWh/m2/jaar verbruikt en een LSC 
gemiddeld 26 kWh/m2/jaar opwekt, kan er nu al 
voorspeld worden dat de LSC niet voldoende elektriciteit 
voor dit gebouw kan opwekken. Daarom is er naast de 
toepassing van LSC’s in de gevel ook voor gekozen om 
zonnepanelen op het dak te plaatsen. Omdat de gevel 
voldoende ver boven het dakpakket doorloopt, zullen de 
zonnepanelen niet zichtbaar zijn. 

Plastic of glazen plaat

Zoninstraling

Lichtgevende 
kleurstof

Zonnecel

Afbeelding 5.11 Schematisch weergave van 
de Luminescent Solar Concentrator

26. Rajkumar, V.A. (2014) Techno-
commercial study of a Luminescent Solar 
Concentrator noise barrier. Eindhoven 
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Licht
De LSC’s zijn niet enkel toegepast om elektriciteit op 
te wekken maar worden ook gebruikt als zonwering. 
Het transparante materiaal heeft namelijk slechts een 
transmissie van 11% en weert dus een groot deel van de 
zoninstraling. Afhankelijk van de hoek van de zon en de 
stand van de lamel, kan directe zoninstraling gedeeltelijk 
vermeden worden en kan mogelijk discomfort in de 
ruimte verminderd worden. Om verdere verblinding in 
de ruimte te voorkomen is er aan de binnenzijde van 
de glazen gevel een helderheidswering geplaatst die 
individueel regelbaar is. 

De atria zijn zo ontworpen dat er een maximale 
hoeveelheid direct en gereflecteerd licht de ruimte in kan 
komen. Dit is onder andere gedaan door de hoogte-
breedte verhouding van de atria zo laag mogelijk te 
houden, zodat ook in de onderste ruimtes grenzend aan 
de atria daglicht ontvangen kan worden. Verder zijn er 
materialen met een hoge reflectiefactor toegepast om 
zoveel mogelijk licht de aangrenzende ruimtes in te 
reflecteren. Verblinding door direct of gereflecteerd licht 
in het atrium moet echter voorkomen worden. Daarom 
is er in het atrium dat dienst doet als social spine sterk 
reflecterende vaste zonwering toegepast in de vorm 
van een raster dakstructuur. Dit raster werkt als zonne-
schotten die het zonlicht direct van boven (het zenit) 
doorlaten, maar het zonlicht onder bepaalde hoeken 
blokkeren of reflecteren. De hemel blijft daardoor 
zichtbaar vanuit het atrium en er ontstaat een spel van 
licht en schaduw wat het dynamische karakter van dit 
atrium als sociale spine versterkt. Dit is niet het geval 
voor het tweede atrium waarin er voor een beweegbaar 
indirect daglicht systeem is gekozen. Onder het dak 
van het atrium is een doek gehangen dat het daglicht 
diffuus doorlaat. Hierdoor wordt een meer intieme sfeer 
gecreëerd die beter past bij het atrium dat ontworpen is 
ten behoeve van concentratie. 

Akoestiek
In het atrium dat dienst doet als social spine bestaan 
er open verbindingen tussen verblijfsruimten die het 
transport van geluid tussen de ruimtes bevorderen. 
Om ervoor  te zorgen dat dit transport van geluid niet 
hinderlijk wordt, is er goed gekeken naar de plaats 
van de geluidbronnen en de afwerking van de ruimtes. 
Wanneer er centraal in het atrium een functie wordt 
geplaatst die veel geluid produceert, zal het voorkomen 
van geluidoverlast in de ruimtes grenzend aan het atrium 
problematisch worden. Functies als de kantine zijn dan 
ook op een hoger gelegen open verdieping aan de zijkant 
van het atrium geplaatst. De ruimte van het atrium op 
de begane grond zal enkel gedeeltelijk gebruikt worden 
als expositieruimte. Van deze functie wordt verwacht 
dat dit weinig geluidoverlast met zich mee zal brengen. 
Verder zijn de balustrades in het atrium met BASWAphon 
absorberend stucwerk afgewerkt en alle plafonds van 
de aangrenzende ruimtes met geluidsabsorberende 
panelen bedekt. Het serviceblok en de symposiumzaal, 
die beide bijna direct aan het atrium grenzen, bestaan 
uit geluiddiffuserende bamboeplaten met reliëf die het 
geluid verstrooien opdat de nagalmtijd omlaag gaat. 
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1.

4.

Bouwfysische principes verdiepingssnede EE’

1.  Verlaagd plafond (400mm), luchtkanalen,  
kanaalplaatvloer (255mm), druklaag, 
afwerklaag bestaande uit vloerverwarming- en 
koeling en gietvloer
2. Inductie-unit met sprinklerinstallatie
3. Helderheidswering
4. Raatligger (IPE 400mm)
5. Verticaal geplaatste Luminescent Solar 
Concentrators (LSC) met aluminium 
randprofiel (300mm)
6. Aluminium achterconstructie LSC,   
 profielen h.o.h 2400mm
7. Aluminium vliesgevel met HR++-beglazing, 
profielen h.o.h 1200mm

E

E’
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Koeling en verwarming
Het toepassen van warmtekoudeopslag (WKO) in de 
grond is een technologie die haar werking al geruime tijd 
bewezen heeft. In de stad München wordt WKO echter 
zelden toegepast. Dit komt omdat er niet overal in de 
stad in de grond geboord mag worden en op de plekken 
waar dit mag slechts tot 30m diepte. Deze dieptegrens 
moet de drinkwater houdende lagen in de ondergrond 
beschermen. Wanneer er echter op deze locatie tot 30 
meter diep geboord wordt en een gesloten systeem 
wordt toegepast, waarbij de bodemwarmtewisselaars 
niet in open verbinding met het grondwater staan, is dit 
systeem alsnog toepasbaar op deze plek en voor deze 
gebouwfunctie. Het gebouw kan door deze WKO in 
combinatie met een warmtepomp en lage temperatuur 
verwarming volledig verwarmd en gekoeld worden. Voor 
het geval dat dit systeem niet genoeg warmte kan leveren 
is het gebouw aangesloten op het stadsverwarmingsnet 
dat gebruik maakt van warmtekrachtkoppeling, waarbij 
de warmte die vrijkomt bij de elektriciteitsopwekking voor 
de stad nuttig wordt opgevangen en gebruikt. 

Directe verwarming en koeling in de ruimtes gebeurt 
door vloerverwarming en –koeling. Door de leidingen in 
clusters van 2,4 x 2,4m te leggen en bepaalde (groepen) 
clusters een eigen thermostaat te geven, wordt de 
individuele regelbaarheid in dit gebouw met een flexibele 
plattegrond gewaarborgd. Ook in de vloer van het atrium 
wordt vloerverwarming geplaatst die de luchtcirculatie in 
het atrium stimuleert en oververhitting tegengaat.

Luchtbehandeling en ventilatie
In het gebouw zal balansventilatie toegepast worden. Er 
zijn derhalve dan ook geen individueel te openen ramen 
in het gebouw aanwezig. De hoogte van de constructieve 
liggers, die benodigd is om grote overspanningen 
ten behoeve van de flexibiliteit in het gebouw te 
maken, geeft ruimte om een verlaagd plafond toe te 
passen. In deze verlaagde plafonds zijn de horizontale 
luchtkanalen, die aftakken van de hoofdluchtkanalen, 
geplaatst. De hoofdluchtkanalen zijn opgenomen in 
de serviceblokken die uitkomen in de installatieruimtes 
op de begane grond. Verse lucht, afkomstig van de 
centrale luchtbehandelingsinstallatie, wordt via inductie-
units, die zijn weggewerkt in het verlaagd plafond, de 
ruimtes ingeblazen. Ruimtelucht wordt tegelijkertijd 
langs de warmtewisselaar van de inductie-units gezogen 
waardoor deze warmte gebruikt kan worden om de 
toevoerlucht op te warmen. De inductie-units zijn zo 
geplaatst dat zij een flexibele plaatsing van wanden niet 
verhinderen en opdat een ruimte altijd voorzien is van 
tenminste één inductie-unit.  

Ter plekke van het atrium, worden ter hoogte van de 
verlaagde plafonds inblaasroosters voor ventilatie 
aangebracht die verse lucht het atrium inblazen. Het 
atrium is een ruimte die snel zal opwarmen en warmer 
zal worden dan de omringende ruimtes. Om ervoor te 
zorgen dat de ruimtes die grenzen aan het atrium geen 
last krijgen van deze warmte is het van belang dat het 
atrium extra goed geventileerd wordt. Bij het dak van 
het atrium zal de opgewarmde lucht afgezogen worden 
en kan de warmte van deze lucht met behulp van 
warmteterugwinunits weer nuttig gebruikt worden.



163

Brandveiligheid
Een gebouw kan brandveilig worden gemaakt 
door het te voorzien van sprinklerinstallaties ofwel 
brandcompartimentering. Doordat er een flexibele 
gebouwindeling mogelijk is en omdat de atria niet 
volledig gesloten zijn, is het mogelijk dat er zeer grote 
open ruimtes ontstaan. Een brandcompartiment mag 
volgens de Musterbauordnung (MBO) echter niet groter 
zijn dan 1000m2. Deze eis zal bij de open plattegrond 
niet gehaald worden. Daarom is het noodzakelijk om 
een sprinklerinstallatie toe te passen, die in het verlaagde 
plafond aangebracht wordt. Verder zal er in de atria ook 
een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) aangebracht 
worden. Een RWA installatie zorgt voor een tijdige en 
doeltreffende rookafvoer en warmteafvoer bij brand 
zodat er een veilige vluchtweg ontstaat voor aanwezige 
personen. Een efficiënte rookafvoer en brandventilatie 
spaart naast levens ook gebouwconstructies en aanwezig 
materiaal en draagt daarmee bij aan de duurzaamheid 
van het gebouw.

Eveneens dienen er te allen tijde twee vluchtroutes 
beschikbaar te zijn waarvan de loopafstand niet groter 
is dan 35m. Om hieraan te kunnen voldoen zijn er twee 
brandtrappen in de serviceblokken opgenomen en is er 
een derde trap in het open atrium geplaatst. 

Toiletten
Aangezien toiletten op elke verdieping aanwezig moeten 
zijn en daarmee vaste elementen vormen, is ervoor 
gekozen deze in de vaste serviceblokken te plaatsen. 
Er gelden enkele regels voor het plaatsen van toiletten. 
Zo moeten toiletten goed bereikbaar zijn en mogen ze 
niet meer dan 100m van de werkplek verwijderd zijn. 
Het vereiste aantal wastafels en toiletten voor vrouwen en 
toiletten en urinoirs voor mannen zijn in de ‘Arbeitsstätten 
Richtlinien (ASR) en in de ‘VDI-Richlinien 6000’ 
vastgelegd. Vanaf 5 werknemers moeten er gescheiden 
toiletten voor mannen en vrouwen aanwezig zijn, 
bovendien moet de toiletruimte dan een voorhal bevatten. 
Het gebouw huisvest 800 personen, als uitgangspunt is 
er gerekend met 160 personen per verdieping, oftewel 
80 vrouwen en 80 mannen. Volgens de ASR zijn er dan 
per verdieping 6 zittoiletten en 2 wastafels voor vrouwen 
en 4 zittoiletten, 4 urinoirs en 1 wastafel voor mannen 
vereist. Verder is er ook voorzien in 2 invalidetoiletten per 
verdieping, met uitzondering van de begane grondvloer, 
waar één ruimte voor het invalidetoilet gebruikt is om 
douches te plaatsen. 
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Bamboe 

Geel/bruin stucwerk

Grijs bamboe 

Wit stucwerk

Fluoriscerend rood plexiglas

Verzinkte stalen kolom

Grijze gietvloer

Aluminium zetwerk
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Materialisatie
De materialen in het gebouw zijn zodanig gekozen, 
dat ze zowel bij de materialen in de gevel als bij het 
plattegrondconcept aansluiten. Tegelijkertijd moeten 
de materialen duurzaam zijn en bijdragen aan de 
bouwfysische eisen in het gebouw.

Het fel rood gekleurde glas van de LSC is een opvallend 
onderdeel van het gebouw. Om ervoor te zorgen dat 
het gebouw niet schreeuwerig wordt en materialen 
niet met elkaar gaan concurreren, is ervoor gekozen 
om de overige materialen kleur technisch een zeer 
terughoudende positie aan te laten nemen. Er is daarom 
een kleurenpalet van wit, grijstinten en lichte geel- en 
bruintinten gekozen.

In basis zijn de vloeren overal afgewerkt met een 
lichtgrijze gietvloer. Gietvloeren zijn zeer makkelijk te 
onderhouden en kunnen naadloos in andere ruimtes 
doorlopen. De verlaagde plafonds bestaan uit witte 
geluidsabsorberende platen. 

Verder zijn de materialen zodanig gekozen dat ze 
het plattegrondconcept, met haar vaste en flexibele 
elementen, versterken. De vaste elementen die 
onveranderlijk zijn, hebben allemaal hetzelfde materiaal 
toegewezen gekregen. Het materiaal dat hiervoor 
gekozen is, is bamboe, een materiaal met een warme 
uitstraling dat qua kleur goed samengaat met het rode 
glas. Bamboe is een duurzaam alternatief voor hardhout 
vanwege de snelle groei van deze grassoort. Verder is 
het materiaal eenvoudig te recyclen. Ook is het bijzonder 
taai en daarom geschikt voor interieurbouw. Daarnaast 
heeft het materiaal goede akoestische eigenschappen 
die worden versterkt als het materiaal bewerkt wordt. 

De serviceblokken en de symposiumzaal zijn aan de 
buitenwanden bekleed met bamboe. Verder zijn de 
traptreden van de entreetrap en de atriumtrap bekleed  
met bamboe.

De flexibele elementen zijn altijd veranderlijk en om dit te 
benadrukken wordt juist in deze ruimtes afgeweken van 
de standaard wand, vloer- en plafondafwerking. In deze 
ruimtes worden de wanden en het verlaagde plafond 
afgewerkt met grijze bamboe en geel/bruin stucwerk. Dit 
maakt de leesbaarheid van de ruimteconfiguratie, die per 
verdieping anders is, extra helder. Daarnaast krijgen de 
verschillende typen ruimtes hierdoor niet enkel door hun 
afmetingen maar juist ook door de materiaaltoepassing 
een ander karakter. Zo wordt de kamer met haar 
afwijkende materialisering ervaren als een ruimte in 
de ruimte, terwijl het atelier, die de standaard vloer en 
plafondafwerking heeft, ervaren als een voortzetting van 
de open ruimte, waarin de vaste elementen weer extra 
zullen opvallen door hun afwijkende materialisatie. Dit is 
te zien in impressiebeelden van de materialisering van de 
kamer, de zaal en het atelier. 

De balustrades in het atrium hebben allemaal een witte 
afwerking gekregen. Deze keuze is enerzijds gemaakt 
omdat de kleur binnen het gekozen terughoudende 
kleurenpalet past, maar meer nog heeft de keuze te 
maken met de daglichttoetreding in het atrium. Aangezien 
veel ruimtes die aan het atrium liggen hoofdzakelijk 
afhankelijk zijn van gereflecteerd licht als daglichtbron, 
moeten de reflectiefactoren van de oppervlakken in 
het atrium zo hoog mogelijk zijn om zo veel mogelijk 
licht naar het gebied onderin het atrium te reflecteren. 
Aangezien de vloeren en liggers samen al een dikte van 
700mm hebben, er er nog een hoogte van 1000mm 
balustrade bovenop komt, zullen deze witte stroken zeer 
beeldbepalend zijn in het atrium.
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Impressie materialisatie kamer
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Impressie materialisatie zaal

5.4.4 Conclusie bouwfysica
Naar aanleiding van het voorbereidend M3 onderzoek 
van Bouwfysica werd gesteld dat een gebouw pas echt 
duurzaam is wanneer er rekening wordt gehouden 
met ecologische aspecten, sociale en culturele 
aspecten en economische aspecten. Al vroeg in het 
ontwerpproces zijn er bouwfysische keuzes gemaakt die 
met bovenstaande aspecten rekening houden. Ook is 
er telkens gekeken of de bouwfysische ingrepen ook 
passen binnen de architectonische keuzes of deze zelfs 
kunnen versterken. Zo is een gebouw ontstaan dat een 
prettig binnenklimaat heeft en door de unieke toepassing 
van Luminescent Solar Concentrators een uithangbord 
vormt voor high-tech toepassingen en duurzaamheid. 
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Impressie materialisatie atelier

Het gebouwontwerp dient antwoord te geven op het 
tweede deel van de hoofdvraag: Hoe kan de vormentaal 
van een nieuw wetenschapsgebouw in München 
bijdragen aan de symbiose tussen wetenschap en 
maatschappij?

In het gebouw is de symbiose tussen wetenschap en 
maatschappij gecreëerd door allereerst een functie voor 
het gebouw te kiezen die deze symbiose stimuleert door 
verschillende groepen uit de maatschappij samen te 
laten komen. 
De plattegrond is vervolgens zo ontworpen dat sociale 
interactie bevorderd wordt. Er is gepoogd om een 
zodanige omgeving te creëren dat er communicatie 
optreedt en ontmoetingen plaatsvinden. Het doel hiervan 
is uiteindelijk om samen tot innovatieve ideeën te komen 
die vervolgens in stilte en concentratie uitgewerkt 
kunnen worden.
De gevel brengt de maatschappij daarnaast op twee 
manieren in aanraking met de wetenschap. Enerzijds 
door de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden 
zichtbaar te maken voor het publiek door het gebruik 
van een transparante gevel. Anderzijds is het gebouw  
met haar innovatieve gevel bestaande uit Luminescent 
Solar Concentrators zelf een voorbeeld van hoe de 
wetenschap en nieuwe technieken in de maatschappij 
toegepast kunnen worden. 

Het gebouw is ten slotte zo gedetailleerd en bouwfysisch 
uitgewerkt dat de ontwerpkeuzes ondersteund en 
versterkt worden en maakt daarmee een kloppend 
geheel van het gebouw. 

5.5 Conclusie gebouwontwerp
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Aan het begin van het afstudeerproces heb ik er bewust 
voor gekozen deel te nemen aan een afstudeeratelier 
waar de nadruk niet alleen op architectuur ligt maar juist 
ook extra aandacht aan de stedebouw wordt besteed. Ik 
had geen enkele ervaring met een stedebouwkundige 
benadering van het gebouwontwerp en zag de deelname 
aan dit atelier als de ultieme kans om nog binnen mijn 
studie kennis te maken met deze manier van ontwerpen.

Ik vond het ontwikkelen van de M3 atlas, het bezoek aan 
München en het individuele stedebouwkundige proces 
zeer interessant, maar ik heb ook heel erg moeten 
wennen aan deze benadering die zo anders is dan ik 
gewend was en buiten mijn comfortzone lag. 

Naar mijn inzicht gaat het binnen de stedebouwkundige 
benadering om het ontdekken van  bestaande structuren, 
processen, thema’s en ontwikkelingen in een gebied om 
daarmee tot een nieuwe logica in het gebouwontwerp 
te komen. Binnen de puur architectonische benadering 
speelt dit onderzoek een veel kleinere rol  en wordt 
het gebouwontwerp juist door gedachten, ideeën en 
concepten op veel kleinere schaal ontwikkeld. De 
plaatsing van een specifiek gebouw op een bepaalde 
plek lijkt daardoor minder onvermijdelijk. Ik heb daarom 
ook door het doormaken van dit proces een breder 
blikveld gekregen en kan nu tot een beter geïntegreerd 
gebouwontwerp komen.

Verder speelde de tweede afstudeerrichting Bouwfysica 
een grote rol in dit project. Het bleek voor mij lastig 
om al in een vroege fase mijn tweede afstudeerrichting 
Bouwfysica in dit project te integreren, omdat deze 
specialisatie juist op gebouwniveau toegespitst is. 
Het heeft dan ook enige tijd geduurd voordat alle 
specialisaties bij elkaar kwamen in één ontwerp. Mijn 
keuze voor een gecombineerd afstudeerproject laat 
zien dat ik breed geïnteresseerd ben. Dit heeft enerzijds 
voordelen omdat een ontwerp van vele kanten belicht 
wordt, maar anderzijds vond ik het lastig dat deze brede 
aanpak er toe leidde dat ik niet overal even diep op in 
kon gaan. Ik heb dan ook moeten leren om keuzes te 
maken.

Als architect wil ik deze brede interesse en aanpak 
nog verder ontwikkelen. Het is voor mij belangrijk om 
te groeien in het kiezen welke zaken prioriteit hebben 
boven andere.
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