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In september 2005 ben ik begonnen met mijn afstudeeropgave ter afronding 
van mijn opleiding Bouwkunde, afstudeerrichting Architectuur, aan de 
Technische Universiteit in Eindhoven. Samen met 13 medestudenten zijn wij 
een atelier begonnen onderbegeleiding van Prof. Ir. René van Zuuk. 

Ter voorbereiding op de afstudeeropgave hebben wij met het atelier onderzoek 
gedaan naar het ontwerpen met structuren en patronen. In het kader van dit 
onderzoek hebben wij een lezingenreeks georganiseerd waarin René van Zuuk 
van René van Zuuk Architecten, Herman Hertzberger van Architectuurstudio 
Herman Hertzberger, Jan Pesman van Architectenbureau Cepezed en de 
wiskunde kunstenaar Rinus Roelofs hun visie gaven op het ontwerpen met 
structuren en patronen . Daarnaast hebben wij geleerd om structuren en 
patronen om te zetten in een script. Met scripting kunnen er delen van 
programma's geschreven of aangepast worden . In een script kunnen de 
wetmatigheid en de randvoorwaarden van een structuur of patroon worden 
vastgelegd in een formule. Als er in een ontwerp een structuur of patroon te 
herkennen valt, geeft scripting de ontwerper tijdens het ontwerpproces de 
mogelijkheid om binnen een aanzienbare korte tijd vele mogelijkheden uit te 
werken. 
Als oefening van deze manier van ontwerpen hebben wij ieder een ontwerp 
gemaakt voor een paviljoen van Serpentine Gallery. De Serpentine Gallery 
ligt in Kensington Garden te Londen . In de zomermaanden wordt er op het 
grasveld voor de galer ie ieder jaar een ander paviljoen gebouwd dat de functie 
van een theehuis heeft. Elk jaar wordt het paviljoen ontworpen door een 
gerenommeerde architect . Tijdens mijn ontwerpproces van het paviljoen voor 
de Serpentine Gallery heb ik geleerd om binnen een bepaalde wetmatigheid 
een vrijheid te vinden . Dit leerproces en deze manier van ontwerpen wil ik 
verder onderzoeken en toepassen in mijn afstudeeropgave. 
Voor de ontwikkeling van mijn afstudeeropgave hebben wij als atelier de 
plannen van de Wereldtentoonstelling 2008 in Zaragoza aangegrepen . 
Binnen het plan van de Wereldtentoonstelling heeft iedere student een eigen 
individuele afstudeeropgave. In het kader van deze afstudeeropgave zijn wij in 
december 2005 naar Zaragoza geweest. In januari 2006 ben ik begonnen met 
mijn afstudeeropgave voor het ontwerpen van een congres- en theatergebouw 
in Zaragoza, Spanje. Voor u ligt het rapport waarin ik mijn afstudeeronderzoek 
en het ontwerp presenteer. 

Ik zou graag mijn begeleiders Prof. Ir. René van Zuuk, Dr. Jacob Voorthu is en 
Prof. Dr. Frans van Herwijnen willen bedanken voor hun begeleiding tijdens 
mijn ontwerpproces. Daarnaast wil ik mijn ouders, Jan van Popta en Fieke van 
't Riet, en mijn vriend Johann de Graaf bedanken voor hun steun tijdens mijn 
afstudeerperiode. 

Sara van Popta 
Arnhem, januari 2007 
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Samenvatting 

In het jaar 2008 wordt de Wereldtentoonstelling georganiseerd door 
de Spaanse stad Zaragoza. Zaragoza ligt in de provincie Aragon . De 
Wereldtentoonstelling staat in het teken van het thema 'Water en duurzame 
ontwikkeling'. De tentoonstelling wordt gebouwd op de meander van de rivier 
de Ebro, zo'n twee kilometer buiten het stadscentrum van Zaragoza . Door 
het kleine oppervlak van het terrein van de Wereldtentoonstelling worden 
de deelnemende landen verdeeld in klimaatzones, namelijk; 'ijs en sneeuw: 
'woestijn en oases', bergen en hoogvlaktes', grasland, steppes en savannes: 
'gematigd bos', tropisch regenwoud: 'grote rivieren' en 'eilanden en kusten'. 
Voor elke klimaatzone wordt een paviljoen gebouwd. In deze klimaatpaviljoens 
krijgen de deelnemende landen een eigen deel waarin zij hun expositie kunnen 
houden. De klimaatpaviljoens vormen samen met het congresgebouw, de 
watertoren, de paviljoen brug, het paviljoen van Spanje en het paviljoen van 
Aaragon van 14 juni tot 14 september 2008 de Wereldtentoonstelling. 

Na de Wereldtentoonstelling krijgt het gebied een nieuwe bestemming: 
een culturele campus met uitgaansgelegenheden. De paviljoens zullen na 
de Wereldtentoonstelling de functie van faculteit krijgen waarin creatieve 
studies zoals beeldende kunst, drama, dans en mode worden gehuisvest. Deze 
culturele campus zal worden aangevuld door uitgaansfuncties zoals theater, 
restaurant, bioscoop en museum. 

Door de keuze om het gebouw na de Wereldtentoonstelling te behouden én 
goed te laten functioneren, zal de ontwerpopgave tweezijdig worden. Binnen 
het ontwerpproces gaat de na-functie van het gebouw een steeds belangrijkere 
rol spelen. Anders gezegd, er worden dus geen paviljoens ontworpen voor de 
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Wereldtentoonstelling die daarna een andere functie krijgen, maar er worden 
gebouwen ontworpen die tijdens de tentoonstelling dienst doen als paviljoen. 
Mijn afstudeeropgave is het ontwerpen van het theater van Zaragoza, dat 
tijdens de Wereldtentoonstelling de functie van congresgebouw heeft. 
Mijn hoofdvraag is: 'Hoe kan ik de functie van theater en congres in mijn 
ontwerp vormgeven, waarbij de thema's ontmoeting, dynamiek, beweging, 
ruimtelijkheid, routing, 'zien en gezien worden' centraal staan?' 

Theater is al vanaf het begin van zijn bestaan onderdeel van onze 
vermaakcultuur. Het kan gezien worden als een sociaal verschijnsel, maar ook 
als kunst. Voor het bestaan van het theater zijn drie elementen noodzakelijk: 
acteurs die onafhankelijk zingen of spreken, een conflictelement dat wordt 
overgedragen door een dialoog, en een publiek dat emotioneel bij de 
handeling betrokken is maar er niet aan deelneemt. Het doet een beroep op 
onze fantasie en inlevingsvermogen. 
Maar theater is meer, het is een confrontatie met onszelf. Hans-Thies Leymann 
zegt hierover: "Zo wordt duidelijk dat theater zijn esthetische en politiek
ethische eigenheid niet communiceert via mededeling, these, informatie, hoe 

kundig ook gebracht. Integendeel, het theater is er juist op gericht om te 
desoriënteren, te laten schrikken, uit te dagen. Het wil de toeschouwer via 
het tonen van 'immoreel' gedrag, 'asociale' en 'cynische' gebeurtenissen 
confronteren met zichzelf, zonder iets af te doen aan het plezier, de schok van 
herkenning, de pijn, die ons naar het theater trekt. Altijd opnieuw". 

De theaterzaal vormt de kern van het gebouw waarin de bezoeker in een 
wereld van illusie stapt. In het gebouw zullen de bezoekers en de acteurs strikt 
van elkaar gescheiden moeten worden om de wereld van illusie te bewaren. 
Beide gebruikersgroepen hebben een eigen ingang en volgen een andere route 
in het gebouw. Uiteindelijk komen deze twee groepen samen in de theaterzaal. 
De bezoeker van het theater zal op zijn route naar de theaterzaal verrast 
worden door de ruimtelijkheid, het licht, het uitzicht, 'zien en gezien 
worden' en zijn of haar 'rol' in het gebouw. De route naar de theaterzaal 
is een overgangsfase tussen werkelijkheid (buiten) en illusie (theaterzaal). 
In het gebouw, buiten de theaterzaal, speelt zich het 'theater van sociaal 
maatschappelijke gebeurtenissen en verwachtingen' plaats. 

Tijdens de Wereldtentoonstelling heeft het congres- en theatergebouw de 
functie van congres. Hier kunnen mensen, culturen, nationaliteiten, ideeën, 
gedachten en kennis elkaar ontmoeten. Tijdens de congressen zullen zij van 
gedachten wisselen en hun kennis en ervaring met elkaar delen. Het onderlinge 
contact, het delen van kennis en het samen zoeken naar oplossingen en ideeën 
is daarin het belangrijkste doel. 
Na de Wereldtentoonstelling heeft het congres- en theatergebouw de 
functie van theater. In de theaterzaal delen zij een gezamenlijke beleving, 
de voorstelling. Het gevoel van collectiviteit en het contact met acteurs en 
publiek heeft daarin een centrale rol. Maar ook buiten de theaterzaal staat 
de ontmoeting, zien en gezien worden en flaneren centraal. Het wordt een 
'theater van sociaal maatschappelijke gebeurtenissen'. 
Het centrale thema 'ontmoeting' is de basis voor het concept voor het ontwerp 
van het congres- en theatergebouw. 
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Het concept voor vormgeving van het gebouw zou de thema's ontmoeting, 
dynamiek, beweging, ruimtelijkheid, routing en 'zien en gezien worden' 
moeten omvatten. Ik heb het concept daarom niet gezocht in de letterlijke 
functie van het gebouw, het congres en het theater, maar in de sociale functie 
van het gebouw: ontmoeting. Deze ontmoeting heb ik tot uiting gebracht in 
de ontmoeting van wanden. De wanden staan symbool voor de stromingen, de 
ontmoeting en de diversiteit van mensen die het gebouw betreden. De functie 
van congres en theater heeft deze stromingen, diversiteit en ontmoeting van 
mensen nodig om te functioneren. De mensen in het gebouw vormen als 
collectief een congres of het publiek van een theatervoorstelling. Zij hebben 
elkaar nodig om het geheel te vormen. Deze symboliek komt terug in de 
vormgeving van het gebouw: de wanden hebben elkaar nodig om een gebouw 
te vormen. Maar ook in constructief opzicht zijn de wanden afhankelijk van 
elkaar. De wanden zijn de constructieve dragers van het gebouw en hebben 
elkaar nodig voor stabiliteit en de verdeling van de krachtenafdracht. De 
wanden zie ik niet alleen als onderdeel van een gebouw, maar als vormgevend 
element. Zij vormen de ruimtelijkheid binnenin het gebouw en bepalen het 
beeld van het totale ontwerp. 
De structuur van de wanden geeft uitdrukking aan het thema 'vrijheid binnen 
een wetmatigheid'. Door de draaiing en de verstrengeling van de wanden 
straalt het gebouw dynamiek en beweging uit en wordt de complexiteit van 
een groot gebouw versimpeld. In het gebouw wordt de bezoeker op zijn weg 
naar de theaterzaal meegenomen door het hele gebouw. Er is één centrale 
route waar het systeem van de wanden een spel speelt met licht en donker, 
hoog en laag, groot en klein en 'zien en gezien worden'. 
Het thema 'ontmoeting' komt op alle niveaus van het ontwerp terug. Op 
stedenbouwkundig niveau zal de ontmoeting van de twee hoofdvolumes 
inspelen op de stedenbouwkundige situatie van het masterplan. Maar ook op 
het gebied van materialisering zal de 'ontmoeting' centraal staan voor het 
gebruik van verschillende materialen. 

Het ontwerp omvat de thema's ontmoeting, dynamiek, beweging, 
ruimtelijkheid, routing en 'zien en gezien worden'. Het ontwerp is een gebouw 
geworden dat zijn functie symboliseert en uitstraalt, waar de mens centraal 
staat, heeft één vormgeving dat vrijheid geeft aan ruimtelijke beleving en waar 
de complexiteit van een groot gebouw is versimpeld. 
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De Wereldtentoonstelling wordt in het jaar 2008 georganiseerd door de 
Spaanse stad Zaragoza. De tentoonstelling staat in het teken van het thema 
'Water en duurzame ontwikkeling'. Sinds zijn bestaan, vanaf 1851, heeft de 
Wereldtentoonstelling een belangrijke invloed gehad op de architectuurgesch 
iedenis. Het karakter is door de jaren heen erg veranderd. Waar in het begin 
de nadruk voornamelijk lag op de industriële producten, verschoof de nadruk 
zich steeds meer naar producten met een vermaakfunctie. Rond 1900 kreeg de 
architectuur een steeds belangrijkere rol. Bij het ontwerpen van de gebouwen 
lag de nadruk steeds minder op 'een gebouw als monument van de techniek' 
maar op 'de samenwerking van architectuur met moderne technieken'. De 
tijdelijkheid en prestige hebben ervoor gezorgd dat de paviljoens opzienbarend 
en spectaculair zijn. In de laatste decennia van de geschiedenis van de 
Wereldtentoonstelling verliest de tentoonstelling één van haar fundamentele 
eigenschappen: haar tijdelijkheid. Door de eigenschap ' tijdelijkheid' te 
negeren en de gebouwen van de Wereldtentoonstelling niet af te breken, is 
het van groot belang een goed plan te hebben voor het nagebruik. Door de 
keuze het gebouw na de Wereldtentoonstelling te behouden én ook goed 
te laten functioneren, zal de ontwerpopgave tweezijdig worden. Binnen het 
ontwerpproces gaat de na-functie van het gebouw een steeds belangrijkere 
rol spelen. Anders gezegd, er worden dus geen paviljoens ontworpen voor de 
Wereldtentoonstelling die daarna een andere functie krijgen, maar er worden 
gebouwen ontworpen die tijdens de tentoonstelling dienst doen als paviljoen. 
Mijn afstudeeropgave is het ontwerpen van het theater van Zaragoza, dat 
tijdens de Wereldtentoonstelling de functie van congresgebouw heeft. 

In dit rapport presenteer ik het ontwerp van het congres- en theatergebouw 
van Zaragoza. Daarvoor heb ik onderzoek gedaan naar de locatie binnen het 
fenomeen van de Expo en de Post-Expo, de functie van congres en theater en 
mijn eigen ontwerpvisie voor het gebouw. De locatieanalyse, de ontwerpvisie 
voor de functie van het gebouw en de ontwerpvisie voor de vormgeving 
van het gebouw hebben samen geleid tot het ontwerp van het congres- en 
theatergebouw. 

In dit rapport zal als eerste de opdracht van de afstudeeropgave nader worden 
toegelicht. Hierin omschrijf ik de kern van mijn afstudeeropgave en mijn 
doelstelling. Vervolgens wordt het fenomeen van de Wereldtentoonstelling, de 
plannen voor de expo en post-expo van Zaragoza in 2008 en de locatie voor 
het congres- en theatergebouw verder toegelicht. Hierna zal de ontwerpvisie 
voor congres en theater, aan de hand van het onderzoek naar de twee functies, 
worden omschreven. Vervolgens wordt de ontwerpvisie voor de vormgeving 
van het gebouw toegelicht. Deze hoofdstukken geven het kader weer waarin 
het ontwerp voor het congres- en theatergebouw tot stand is gekomen. In het 
laatste hoofdstuk wordt het ontwerp gepresenteerd, waarna in de conclusie 
wordt teruggekeken op het ontwerpproces en het behalen van de doelstelling. 
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In het jaar 2008 organiseert de Spaanse stad Zaragoza de 
Wereldtentoonstelling. Zaragoza ligt in de provincie Aragon in het noordoosten 
van Spanje. Het thema van de Wereldtentoonstelling is 'Water en duurzame 
ontwikkeling'. Met het organiseren van de Wereldtentoonstelling wil Zaragoza 
haar stad op de wereldkaart zetten en het thema 'Water' op de wereldagenda 
zetten. 
Ons atelier, bestaande uit veertien studenten van de Technische Universiteit 
Eindhoven, heeft de plannen van de Wereldtentoonstelling van Zaragoza in 
2008 aangegrepen voor het ontwikkelen van een afstudeeropgave. Hierbij 
hebben wij deze plannen van de organisatie voor de Wereldtentoonstelling 
als basis genomen voor het ontwikkelen van ons eigen masterplan voor de 
Wereldtentoonstelling . Binnen dit masterplan heeft elke student een eigen 
afstudeeropgave. 

De Wereldtentoonstelling wordt gebouwd op de meander van de rivier de 
Ebro, zo'n twee kilometer buiten het stadscentrum van Zaragoza . Dit gebied 
is op dit moment nog niet bebouwd, maar is door zijn ligging dicht bij het 
stadscentrum een ideale locatie voor de Wereldtentoonstelling . Het gebied 
voor de Wereldtentoonstelling is, kijkend naar het verleden, één van de 
kleinste gebieden in de geschiedenis van de Wereldtentoonstelling . Hierdoor 
is het niet mogelijk om ieder land een eigen paviljoen te laten bouwen . 
Dit heeft ertoe geleid dat de deelnemende landen op de wereld worden 
ingedeeld in klimaatzones, namelijk; 'ijs en sneeuw', 'woestijn en oases', 
'bergen en hoogvlakten', 'grasland steppes en savannes', 'gematigd bos', 
'tropisch regenwoud; 'grote rivieren' en 'eilanden en kusten'. Voor elke 
klimaatzone wordt een paviljoen gebouwd. In deze klimaatpaviljoens krijgen 
de deelnemende landen een eigen deel waarin zij hun landenexpositie kunnen 
houden. 
Naast de klimaatpaviljoens zullen er op het terrein van de 
Wereldtentoonstelling een congresgebouw, watertoren, brugpaviljoen, 
paviljoen van Spanje en paviljoen van Aragon komen . Samen vormen zij van 14 
juni tot 14 september 2008 de Wereldtentoonstelling waarvan de organisatie 
verwacht ongeveer zes miljoen bezoekers te mogen ontvangen. 

Na de Wereldtentoonstelling krijgen het gebied en de paviljoens een nieuwe 
bestemming. Daarom hebben wij als atelier naast het masterplan van de 
Wereldtentoonstelling een masterplan gemaakt voor de Post-Expo. In dit plan 
krijgen de paviljoens na de Wereldtentoonstelling een andere functie . 
Het is erg belangrijk dat het gebied na de Wereldtentoonstelling één thema 
of functie blijft houden, zodat het zijn unieke en herkenbare samenhang 
behoudt en onderdeel wordt van de stad . Dit vereist een duidelijke functie die 
gebruikt kan worden door alle inwoners van de stad Zaragoza, maar ook een 
toeristische functie voor de wijde omgeving. Na onderzoek van verschillende 
mogelijkheden is een functie ontwikkeld waarin het gebied zijn culturele status 
kan behouden en een belangrijke functie krijgt in de stad : een Culturele 

Campus met uitgaansgelegenheden. De paviljoens zullen na de 
Wereldtentoonstelling de functie van faculteit krijgen waarin creatieve studies 
zoals beeldende kunst, drama, dans, conservatorium, en mode worden 
gehuisvest. Deze Culturele Campus zal worden aangevuld met verschillende 
uitgaansfuncties zoals een theater, popcentrum, restaurant, bioscoop en 
museum. Door deze combinatie is het dag en nacht een levendig gebied, 
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behoudt het terrein zijn culturele status en biedt niet alleen mogelijkheden 
voor studenten, maar voor alle inwoners van de stad Zaragoza en daarbuiten. 

Mijn afstudeeropgave is het ontwerpen van het theater van Zaragoza, dat 
tijdens de Wereldtentoonstelling de functie van congresgebouw heeft. De 
doelstelling van mijn afstudeeropgave is het ontwikkelen van een ontwerpvisie, 
concept en vormgeving die de functie van het gebouw uitst ralen en een 
actieve rol heeft in het gebruik en de beleving van het gebouw. Hierbij stel ik 
mijzelf de volgende vragen: wat moet er gebeuren (functioneel opzicht). wat 
gaat er gebeuren (sociaal opzicht) en hoe kan vormgeving en architectuur een 
actieve rol krijgen in het gebruik en de beleving van het gebouw (vormgevend 
opzicht)? In de functie van congres- en theatergebouw spelen de thema's 
ontmoeting, dynamiek, beweging, ruimtelijkheid, routing en 'zien en gezien 
worden' een belangrijke rol. Deze thema's wil ik in de ontwerpvisie, het 
concept en de vormgeving van het gebouw één duidelijk en herkenbaar beeld 
geven. 
In mijn afstudeeropgave wil ik het sociale en functionele aspect van ontwerpen 
met elkaar verweven. Met één centraal thema en concept zu llen de ruimtes 
niet het gebouw vormen, maar vormt het gebouw de rui mtes. Een gebouw 
dat zijn functie symboliseert en uitstraalt, waar de mens centraal staat, één 
vormgeving heeft die vrijhe id geeft aan ruimtelijke beleving en waar de 
complexiteit van een groot gebouw versimpeld wordt. 

Mijn hoofdvraag is: 'Hoe kan ik de functie van theater en congres in mijn 
ontwerp vormgeven, waarbij de thema's ontmoeting, dynamiek, beweging, 
ruimtelijkheid, routing, 'zien en gezien worden' centraal staa n?' 

15 



2 

Wereldtentoonstelling 

16 



In 1851 werd in Londen de eerste internationale Wereldtentoonstelling 
georganiseerd . De oorsprong van de Wereldtentoonstelling gaat terug 
naar 1798 in Parijs. Tijdens deze tentoonstelling stonden de industriële en 
nijverheidsproducten centraal en hadden voornamelijk een nationaal karakter, 
waarin de handel centraal stond. Deze tentoonstellingen werden voornamelijk 
gehouden in Engeland en Frankrijk . Door een groeiende economie werd de 
vraag naar grotere afzetgebieden groter. Met als gevolg dat de evenementen 
steeds groter werden van opzet. Hierdoor werd de import soepeler en de 
handel buiten de landsgrenzen steeds makkelijker. 
Het ideaalbeeld, dat Wereldhandel en Wereldvrede hand in hand konden gaan, 
is tot op de dag van vandaag altijd blijven bestaan . 

De Wereldtentoonstelling heeft sinds het ontstaan een belangrijke invloed 
gehad op de architectuurgeschiedenis . De tijdelijkheid en het verbonden 
prestige hebben ervoor gezorgd dat de paviljoens opzienbarend en spectaculair 
zijn. Dezelfde tijdelijkheid heeft ervoor gezorgd dat de paviljoens, die zoveel 
betekend hebben voor de architectuur, in de meeste gevallen niet meer te 
aanschouwen zijn. Het tastbare bewijs is vaak verdwenen, soms verplaatst of 
heeft een nieuwe bestemming gekregen . 
Toch zijn er enkele bouwwerken bedoeld of onbedoeld wél bewaard gebleven, 
zoals het Crystal Palace in Londen, de Eiffeltoren in Parijs en het Atomium van 
Brussel. 

De uitstraling van de Wereldtentoonstelling was enorm met miljoenen 
bezoekers uit binnen- en buitenland, hoogwaardigheidsbekleders en 
koninklijke bezoeken. Vele mensen maakten op de Wereldtentoonstelling voor 
het eerst kennis met de technologische ontwikkeling en met producten als de 
lift, de telefoon en de televisie. 
Het karakter van de Wereldtentoonstelling is in de loop van de jaren erg 
veranderd. Rond de 1900 kwam de nadruk steeds minder te liggen op de 
industriële producten, maar werd het meer een podium voor producten 
met een vermaakfunctie. Deelnemende landen vertonen dan ook liever een 
nationale identiteit . Het ideaalbeeld van Wereldvrede wordt niet meer direct 
gekoppeld aan handelsbelang maar wordt een thema op zichzelf. 
Het veranderen van het karakter van de Wereldtentoonstelling heeft echter 
geen afbreuk gedaan aan vernieuwende en experimentele architectuur. Tot op 
de dag van vandaag is het voor elke organisatie van een Wereldtentoonstelling 
een uitdaging om de wereld te verbazen met het nieuwste van het nieuwste. 

In dit hoofdstuk wordt eerst de geschiedenis, de ontwikkeling en de toekomst 
van de Wereldtentoonstelling in het algemeen in kaart gebracht. Daarna 
wordt het masterplan voor de Wereldtentoonstelling van 2008, het masterplan 
voor het nagebruik en de locatieanalyse voor het congres- en theatergebouw 
omschreven. 
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Eerste industriële expositie in Parijs 

1851 Eerste Wereldtentoonstelling in Londen 
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2.1 De Wereldtentoonstellng 

2.1.1 . Geschiedenis Wereltentoonstelling 
De geschiedenis van de Wereldtentoonstelling gaat terug naar 1851 in Londen, 
maar de oorsprong van de Wereldtentoonstelling ligt in Parijs in 1798. Het 
karakter van de Wereldtentoonstelling is in de loop van de jaren erg veranderd. 
In de ontwikkeling van de Wereldtentoonstelling is een aantal periodes te 
herkennen, namelijk de oorsprong van de industriële expositie (1798- 1849). 
de industriële expositie op wereldniveau (1849- 1903). een kwestie van stijl 
(1903 - 1937}, educatie en vermaak (1937- 1964}, imagebuilding en ideologie 
(1964 - 2000} en citybranding en ideologie (2000 - heden}. 1 

1798- 1849: de oorsprong van de industriële expositie 
Op de eerste industriële exposities kwamen uitvinders samen om hun nieuwst 
industriële ontdekkingen aan elkaar te tonen. Deze exposities werden 
voornamelijk georganiseerd in Frankrijk en Engeland en waren van een 
nationaal karakter. De producten werden didactisch tentoongesteld, zodat 
zij met elkaar vergeleken konden worden. De eerste expositie was voor een 
aantal dagen geopend, waardoor professionals en geïnteresseerden bijna geen 
tijd hadden om de producten goed te bestuderen. Vanaf 1801 werden de 
producten gegroepeerd naar hun oorsprong en na 1819 werden de producten 
definitief geordend naar materiaal, type product of industriebranche. De 
expositieperiode werd steeds langer; van één week in 1798 naar twee maanden 
in 1823. Door het verlengen van de expositieperiode konden steeds meer 
mensen de producten zien. De exposities werden toen nog in bestaande 
gebouwen gehouden. Pas na 1834 besloot men dat er aparte, tijdelijke 
expositiegebouwen gemaakt moesten worden. In deze tijdelijke gebouwen 
konden de vloer en het interieur volledig worden ingericht naar de vorm van 
de exposities. Daarnaast kwamen er steeds meer faciliteiten voor de jury en de 
supervisors. 

1849- 1903: De industriële expositie op wereldniveau 
Ondanks dat de Engelse plannen voor de eerste internationale industriële 
expositie in 1851 erg veelleken op het concept van de Fransen, wilden zij 
wel een conceptuele vernieuwing doorvoeren. De expositie moest nieuw 
leven blazen in de leidende positie van de Britse industrie in de wereld. De 
Wereldtentoonstelling was het beg in van een nieuwe tijd voor een beter 
menselijk bestaan als gevolg van de industriële ontwikkeling. Door zijn succes 
werd de Wereldtentoonstelling van 1851 een architype voor de volgende 
Wereldtentoonstellingen, een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Na de eerste 
Wereldtentoonstelling in Londen volgden er vele in verschillende landen. 
Ervaring leerde dat het publiek alleen in grote getale kwam als de komende 
expositie een duidelijke ontwikkeling van ideeën liet zien ten opzichte van 
de vorige expositie. Zij moest een verdere innovatie beloven. Er werd in deze 
periode een extra eis gesteld voor de producten die tentoongesteld werden: 
het product moet karakteristiek zijn voor de plek waar het gemaakt is. De 
ruimte, dat een land kreeg voor zijn expositie was afhankelijk van de grootte 
van de industrie van het land. Het belangrijkste doel was het promoten van 
internationalisatie van industrie, handel en wetenschap. 
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1929 Wereldtentoonstelling Barcelona, Mies van der Rohe 

1962 Wereldtentoonstelling Seattle 
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1903- 1937: Een kwestie van stijl 
In de periode van 1903 tot 1937 deed zich een nieuwe ontwikkeling voor : 
binnen de expositie kreeg de architectuur een steeds belangrijke rol. Bij het 
ontwerpen van de gebouwen lag de nadruk dan ook niet meer op 'een gebouw 
als monument van de techniek' maar op de samenwerking van de architectuur 
met de moderne technieken . De Wereldtentoonstelling werd een speeltuin 
voor architecten, waarin nieuwe architectuurstijlen tot ontwikkeling kwamen 
en aan de wereld werden getoond. Daarnaast werd de Wereldtentoonstelling 
ingezet als verrijking van de stad . Om de vele bezoekers te kunnen ontvangen 
op het terrein van de Wereldtentoonstelling werd de infrastructuur daarop 
aangepast . Met als gevolg dat de stad een infrastructurele 'boost' kreeg . De 
Wereldtentoonstelling richtte zich steeds meer op de consument. Hierbij ging 
het niet slechts om de hoger opgeleide consument, maar juist ook op de lager 
opgeleide consument. De Wereldtentoonstelling wil deze consument voor zich 
winnen en wordt daarom met een ideologie ontwikkeld . De ideologie van de 
verschillende landen kwam ook steeds meer tot uitdrukking in de paviljoens. Zo 
staan op de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1937 het Duitse paviljoen van 
Hitier en het Russische paviljoen van Stalin tegenover elkaar. 

1937 - 1964: Educatie en vermaak 
De periode van 1937 tot 1964 kenmerkt zich door het doel om bij de 
bezoekers de fascinatie voor de wetenschap op te roepen en niet al teveel 
technische informatie te geven. De nadruk verschuift zich in deze periode 
steeds meer van zware industrie naar lichte industrie. Binnen de industrie 
wordt de aandacht verlegd van goederen naar service. In de jaren '50 drong 
ook het besef door dat de technische vooruitgang niet alleen zaligmakend was, 
maar ook nadelige gevolgen kon hebben . Ook de architectuurwereld werd 
gekenmerkt door twijfel aan de vooruitgang . Maar de technische ontwikkeling 
stond nog steeds centraal op de Wereldtentoonstelling. Een voorbeeld hiervan 
is de Wereldtentoonstelling van Seattle in 1962 waarin ontwikkeling in de 
ruimtevaart gepromoot werd . 
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~ --·-Wereldtentoonstelling Osaka 

2000 Wereldtentoonstelling Hannover 
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1964- 2000: Imagebuilding en ideologie 
De Wereldtentoonstelling van Osaka (Japan) in 1964 brengt een nieuwe fase 
met zich mee: de mens bewust maken van zichzelf en de wereld. Voor de 
Japanners was de Wereldtentoonstelling een teken van de opening van de 
Aziatische wereld voor het Westen. Naast punten als culturele ontmoeting, 
verzoening met de technologie en de toekomst hadden de Japanners hun eigen 
redenen om de expo te organiseren: na de Tweede Wereldoorlog waren ze 
in diskrediet gebracht en wilde graag hun imago herstellen. Niet alleen voor 
het buitenland maar ook voor de inwoners zelf. Azië werd door de wereld 
vaak benaderd als de plek waar westerse kennis werd gekopieerd. Ze wilde nu 
demonstreren over genoeg kennis te beschikken om zich als een belangrijke 
speler op de markt van technologische vooruitgang te kunnen profileren. Ook 
was de Wereldtentoonstelling een uitgelezen kans de nationale economie te 
stimuleren en een versnelde stedelijke vernieuwing in gang te zetten. 

2000- heden: Citybranding en ideologie 
Het doel van de Wereldtentoonstelling verschuift zich steeds meer naar 
het op de kaart zetten van de organiserende stad en de technologie 
beschikbaar maken voor iedere wereldburger. Vandaag de dag speelt de 
ideologie binnen het concept van de Wereldtentoonstelling de belangrijkste 
rol. Maar haar doel en toekomst staan steeds meer ter discussie. Het 
doel van Wereldtentoonstelling is in de afgelopen anderhalve eeuw 
verschoven. Wereldtentoonstellingen worden door organiserende steden 
steeds vaker gebruikt als middel om hun stad op de kaart te zetten. De 
Wereldtentoonstelling van Hannover (2000) kan als keerpunt worden gezien 
in de manier hoe men om moet gaan met de Wereldtentoonstelling. Maar 
vooral ná de Wereldtentoonstelling. Het roept de belangrijkste vraag op: Welke 
functie heeft de Wereldtentoonstelling vandaag de dag en hoe moet men 
omgaan met de gebouwen na de Wereldtentoonstelling? 
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2.1.2. De ontwikkeling van de Wereldtentoonstelling 
In de laatste decennia van de geschiedenis van de Wereldtentoonstelling 
verliest de Wereldtentoonstelling één van haar fundamentele eigenschappen: 
haar tijdelijkheid. En juist die tijdelijkheid en het verbonden prestige 
hebben ervoor gezorgd dat de paviljoens op een Wereldtentoonstelling 
opzienbarend en spectaculair waren. Hierdoor zijn veel van de gebouwde 
paviljoens belangrijk geworden voor de architectuurgeschiedenis. Het nadeel 
van de tijdelijkheid is dat de paviljoens en gebouwen die veel voor de 
architectuurgeschiedenis betekend hebben alleen op foto's, tekeningen en in 
teksten zijn vastgelegd. Is dit de reden waarom de eigenschap 'tijdelijkheid' 
langzaam uit de Wereldtentoonstelling is geslopen? Willen wij alles bewaren 
uit angst om een belangrijke icoon uit de architectuurgeschiedenis te 
vernietigen? 

Door ervoor te kiezen de eigenschap 'tijdelijkheid' te negeren en de gebouwen 
van de Wereldtentoonstelling niet af te breken, is het van groot belang een 
goed plan te hebben voor het nagebruik. Dit betekent niet alleen een visie, 
maar een daadwerkelijk plan wat er daarna met het gebied moet gebeuren 
en welke rol de gebouwen hierin spelen. Niet alleen de ontwikkeling van het 
gebied wordt door het voor- en nagebruik tweezijdig, maar ook de definitie 
van de paviljoens. Hannover is een goed voorbeeld hoe het niet moet. De 
Wereldtentoonstelling was redelijk geslaagd, met vooral het Nederlands 
paviljoen als attractie. De plannen voor het gebied na de Wereldtentoonstelling 
zijn nooit goed uitgewerkt, met als gevolg dat één van de hoofdattracties 
van die Wereldtentoonstelling, het Nederlands paviljoen, nu aan zijn lot 
is overgelaten en niet onderhouden wordt. Een belangrijke icoon van die 
Wereldtentoonstelling 2000 verliest zijn kracht, omdat de mensen het nu 
herinneren als een verlaten en niet onderhouden gebouw. Zou de eigenschap 
'tijdelijkheid' hier toch niet beter van toepassing moeten zijn? 
Als men ervoor kiest de gebouwen van de Wereldtentoonstelling te bewaren, 
dan moet men ervoor zorgen dat de gebouwen hun glans behouden. 
Door de nieuwe ontwikkelingen in de Wereldtentoonstelling zal ook 
de ontwerpopgave veranderen. Door de keuze het gebouw na de 
Wereldtentoonstelling te behouden én ook goed te laten functioneren, zal de 
ontwerpopgave tweezijdig worden. Enerzijds de opgave voor het ontwerpen 
van een paviljoen voor de Wereldtentoonstelling, waarin men vernieuwend, 
opzienbarend en spectaculair wil zijn. Anderzijds de inpassing van de na
functie die eisen stelt aan haar programma, functioneren en ruimtelijkheid. 
Deze tweezijdigheid maakt het voor de ontwerper niet makkelijker en geeft 
misschien minder vrijheid in het ontwerp. 

Deze ontwikkeling kan wellicht een nieuwe fase aankondigen in de 
ontwikkeling in de architectuur van de Wereldtentoonstelling. Binnen het 
ontwerpproces gaat de na-functie van het paviljoen een steeds grotere rol 
spelen. Het exposeren van landen en producten stelt minder eisen aan een 
gebouw dan de eisen van een na-functie. De opgave wordt daardoor anders 
geformuleerd: ontwerp een gebouw voor de na-functie, dat drie maanden 
dienst doet als expositiegebouw voor de Wereldtentoonstelling. Er worden 
dus geen paviljoens ontworpen voor de Wereldtentoonstelling die daarna een 
andere functie krijgen, maar er worden gebouwen ontworpen die tijdens de 
Wereldtentoonstelling dienst doen als paviljoen. 
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De verdeling van de landen in klimaatzones 

26 



2.2. Wereldtentoonstelling 2008 

De Wereldtentoonstelling van 2008 in Zaragoza wordt gebouwd op de 
meander van de rivier de Ebro. De locatie ligt ongeveer twee kilometer 
van het stadscentrum van Zaragoza. Dit gebied is op dit moment nog niet 
bebouwd, maar is met zijn ligging dicht bij het stadscentrum een ideale 
locatie van de Wereldtentoonstelling. Het terrein van de Wereldtentoonstelling 
heeft een oppervlakte van 25 hectare en heeft daarmee één van de kleinste 
gebieden in de geschiedenis van de Wereldtentoonstelling . Het is hierdoor 
onmogelijk om ieder deelnemend land een eigen paviljoen te laten bouwen. 
De opzet van deze Wereldtentoonstelling wordt daarom anders dan andere 
Wereldtentoonstellingen. Alle deelnemende landen worden verdeeld in de acht 
klimaatzones die op de wereld voorkomen, namelijk 'ijs en sneeuw', 'woestijn 
en oases', 'bergen en hoogvlakten', 'grasland steppes en savannes', 'gematigd 
bos', 'tropisch regenwoud', 'grote rivieren' en 'eilanden en kusten'. 

Elke klimaatzone krijgt zijn eigen paviljoen. In deze acht klimaatpaviljoens 
krijgen de deelnemende landen een eigen deel waar zij hun landenexpositie 
kunnen houden. leder land zal tijdens de Wereldtentoonstelling de meest 
innovatieve projecten laten zien op het gebied van water. 
Naast de klimaatpaviljoens zullen er op het terrein van de 
Wereldtentoonstelling een congresgebouw, watertoren, brugpaviljoen, 
paviljoen van Spanje en paviljoen van Aragon komen. Samen vormen zij van 14 
juni tot 14 september 2008 de Wereldtentoonstelling waarbij de organisatie 
verwacht ongeveer zes miljoen bezoekers te mogen ontvangen . 
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Impressie van de structuur van de openingen in het dek 

Impressie van de structuur van de openingen onder het dek 
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2.2.1 Masterplan Wereldtentoonstelling 2008 
Voor de inrichting van het terrein van de Wereldtentoonstelling is een 
stedenbouwkundig plan ontwikkeld. In dit stedenbouwkundige plan zijn 
belangrijke elementen vastgelegd die het terrein bepalen. Het gaat hier niet 
alleen om de locatie van alle paviljoens, maar ook om de entree's van het 
terrein, het parkeerbeleid, de samenhang tussen de paviljoens en de inrichting 
van publieke ruimte. Hierbij is rekening gehouden met het gebruik tijdens én 
na de Wereldtentoonstelling. 

De organisatie van de Wereldtentoonstelling verwacht in de drie maanden 
ongeveer zes miljoen bezoekers. Dit betekent dat de logistiek naar het terrein, 
maar vooral op het terrein goed geregeld moet worden. Daarnaast vindt de 
Wereldtentoonstelling plaats in de zomermaanden. Elementen, zoals het 
bieden van schaduw, is erg belangrijk . Een Wereldtentoonstelling bestaat 
niet alleen uit paviljoens, maar het terrein wordt een soort attractiepark. 
En het thema water moet ook fysiek aanwezig zijn op het terrein van de 
Wereldtentoonstelling . Door zijn ligging tussen de stad en natuur zal het 
terrein een overgangsgebied worden van natuur naar stad en andersom. Dit 
zijn allemaal elementen die in het stedenbouwkundige plan een belangrijke rol 
spelen. 
Het behoud van de natuur is erg belangrijk voor de stad Zaragoza, maar 
de komst van de Wereldtentoonstelling zal een hele ingreep zijn voor het 
natuurgebied van de meander. Er komt een stuk stedelijkheid in een gebied, 
waar nu gehele rust is. Om het natuurlijke landschap zoveel mogelijk te 
bewaren, is er een masterplan ontwikkeld waarin de stedelijkheid en de natuur 
duidelijk begrensd zijn . Het landschap van het meanderpark en het landschap 
van de Ebro worden opgestuwd en vallen over elkaar heen. Hierdoor ontstaat 
een twee-lagen structuur waar de stedelijkheid wordt ingeschoven. De twee 
lagen zorgen ervoor dat de bezoekers beneden in de schaduw kunnen lopen en 
boven op het dek in de zon . Beiden lagen zijn door de verschillende paviljoens 
bereikbaar en met elkaar verbonden . 
Het terrein van de Wereldtentoonstelling ligt lager dan de rest van de stad. 
Dit kan betekenen dat de meander waarop het terrein gelegen is, bij een 
hoge waterstand eens in de tien jaar onder water kan komen te staan . Om 
het terrein te beschermen tegen een hoge waterstand, wordt het bebouwde 
gebied omringd door een dijk. Deze dijk ontstaat door het opstuwen van het 
landschap aan de kant van de Ebro en het Meanderpark. Binnen deze dijk ligt 
het stedelijke gebied van de Wereldtentoonstelling, waadoor de dijk de grens 
vormt tussen natuur en stedelijkheid . 
Door middel van een open structuur van de bovenste laag ontstaat er interactie 
tussen de twee lagen. 

· .. ""'"· 

dwarsdoorsnede van het terrein met twee-lagen structuur 
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1 = congresgebouw 
2 = paviljoenbrug 
3 = watertoren 
4 = paviljoen 'tropisch regenwoud' 
5 = paviljoen' ijs en sneeuw' 
6 =paviljoen 'woestijnen en oases' 
7 =paviljoen 'gematigd bos' 
8 = paviljoen 'grote rivieren' 
9 = paviljoen 'wereldrivieren' 

entree • 

10 =paviljoen 'grasland, steppes en savannes' 
11 = paviljoen 'eilanden en kusten' 
1 2 = paviljoen 'bergen en hoogvlaktes' 
13 = badhuis 
14 = paviljoen van Aragon 

15 = paviljoen van Spanje 
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2.2.2. Indeling van het terrein 
Om de natuur zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen is de stedelijkheid 
duidelijk begrensd. De bebouwing op het terrein heeft een duidelijke structuur. 
Binnen deze structuur is het dek, de tweede laag, de verbindende factor die 
alle expo-gebouwen met elkaar verbindt. Het dek staat los van het landschap 
waardoor de paviljoens de verbinding vormen met het dek en het landschap. 
De bezoekers kunnen via de paviljoens het landschap en het dek bereiken. 
De klimaatpaviljoens, die gelegen zijn langs de snelweg, vormen een soort 
buffer die de afscheiding van het terrein verduidelijken. Zij zijn tevens het 
'gezicht' van de Wereldtentoonstelling vanaf de ringweg. Daarmee hebben zij 
een tweevoudige functie die beiden een andere benadering vragen. 
De klimaatpaviljoens, die gesitueerd zijn aan de zijde van de Ebro, hebben een 
meer landschappelijke ligging. Aan de ene zijde vormen zij de straat en aan de 
andere zijde liggen zij in het landschap en zijn gericht naar de rivier de Ebro. 

De straat, die gevormd wordt door de klimaatpaviljoens, eindigt aan beide 
zijden met een plein. Op de kopse kanten van de straat en het plein staan 
twee gebouwen die duidelijk een einde markeren . Dit wordt aan de linkerkant 
gedaan door het congresgebouw en aan de rechterzijde door het paviljoen van 
Aragon. 

Aan de duidelijk begrensde straat zijn aan drie zijden 'tentakels' aangebracht 
die de entree vormen van het gebied. Aan deze 'tentakels' staan de 
entreegebouwen van het terrein, namelijk de paviljoenbrug, de watertoren 
en het paviljoen van Spanje. De watertoren geeft toegang tot het terrein 
voor mensen die met de auto naar de Wereldtentoonstelling komen. Zij 
parkeren hun auto naast de watertoren aan de overzijde van het terrein van 
de Wereldtentoonstelling. Via de watertoren kunnen de bezoekers het terrein 
bereiken. De Paviljoenbrug geeft toegang tot het terrein voor de mensen die 
vanaf het treinstation of de Digital Mile komen. De derde entree naar het 
terrein, het paviljoen van Spanje, geeft toegang tot het terrein voor de mensen, 
die lopend vanuit de binnenstad naar het terrein komen. 
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Impressie van de stad Zaragoza 

32 



2.2.3. De stad Zaragoza 
Zaragoza is na Madrid, Barcelona, Valencia en Sevilla, de vijfde stad van Spanje 
met 650.000 inwoners. De stad is de hoofdstad van de provincie Aragon en 
tussen de berggebieden het bloeiende centrum van de Ebro-vallei. 

De ontwikkeling van de stad is begonnen in de Romeinse tijd waarbij men 
een nederzetting bouwde naast de rivier de Ebro. Na de Romeinen is de stad 
in handen geweest van Christenen, Joden en Moren. Deze bezettingen zijn in 
de architectuur van de stad goed terug te zien. Het historische centrum van 
Zaragoza is in de loop van de tijd ontwikkeld tot een grote stad. In de jaren '70 
is men ook aan de overkant van de Ebro gaan bouwen. Hierdoor stroomt de 
rivier de Ebro niet meer langs de stad maar door de stad. 

De stad wordt omgeven door berggebieden waarbij water van sneeuw 
en gletsjers de vallei instromen en van de woestijnachtige vallei een oase 
maakt. De provincie Aragon heeft constant te maken met een strijd tegen 
woestijnvorming. In Zaragoza ontstond aan de hand van dit probleem de eerste 
integrale aanpak voor rivierenmanagement in de wereld. De stad Zaragoza 
heeft daarom een lange geschiedenis met water en wil dit uitdragen naar 
buiten. Het thema 'Water en duurzame ontwikkeling' is daarom geen toeval. 
Zaragoza wil een ontmoetingsplek en wereldreferentie zijn voor de wereldwijde 
dialoog over water. Een centrum en plek voor debatten en het samenkomen 
van internationale instanties, landen, lokale overheden, gebruikers en 
watermanagers. 

De stad Zaragoza wil met de organisatie van de Wereldtentoonstelling niet 
alleen haar stad op de kaart zetten, maar van Zaragoza een internationale 
metropool maken. De organisatie van de Wereldtentoonstelling is daarom 
een onderdeel van een groot ontwikkelingsplan voor de stad. Hierin zijn de 
natuur. de infrastructuur, de economische ontwikkeling en de behoeften van de 
inwoners belangrijke elementen. 
Naast de organisatie van de Wereldtentoonstelling heeft de stad een viertal 
projecten ontwikkeld. 
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1 =binnenstad Zaragoza 
2 = terrein Wereldtentoonstelling 
3 = meander Ebro: vierde stadspark 
4 = Digital Mile 
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De rivier de Ebro en haar stad. 
De rivier de Ebro loopt door de stad Zaragoza en is daardoor een belangrijk 
element in de stad. Het kan gezien worden als een grens, ondanks de 
vele bruggen die er zijn. Een belangrijk doel van de stad Zaragoza is het 
terugbrengen van de natuur in haar stad. In het nieuwe plan zullen de 
oevers van de Ebro groene zones worden. Hierdoor zal de rivier niet alleen 
een natuurlijk element zijn in de stad, maar brengt het de natuur mee in het 
centrum van stad. 

Meanderpark, het vierde stadspark 
Binnen het plan van de rivier de Ebro speelt de meander een grote rol. Tot op 
heden is de meander onbebouwd gebleven . Het gebied ligt lager dan de rest 
van de stad en bij hoog water kan het onder water komen te staan. Daarnaast 
zorgt de meander ervoor dat de natuur tot diep in de stad kan naderen. Een 
element wat de stad Zaragoza graag wil behouden . 
In de plannen van de Wereldtentoonstelling is daarom het plan opgenomen om 
van een groot deel van de meander het vierde grote stadspark te ontwikkelen. 
Een kwart van de meander zal voor de Wereldtentoonstelling gebruikt worden, 
waardoor een groot deel van de meander zijn groene karakter blijft behouden. 

Infrastructuur 
Voor de organisat ie van een Wereldtentoonstelling, waarbij men zes miljoen 
mensen verwacht, zal de infrastructuur een belangrijke rol spelen. Om dit goed 
te kunnen laten verlopen heeft de stad op het gebied van de infrastructuur 
een plan ontwikkeld. In dit plan zal een nieuw treinstation gebouwd worden. 
De tweede snelweg ring, die nu onderbroken wordt, zal met elkaar worden 
verbonden. Dit nieuwe gedeelte van de tweede snelwegring vormt tevens de 
grens van het terrein van de Wereldtentoonstelling met het Meanderpark. 
Om het terrein van de Wereldtentoonstelling bereikbaar te maken, worden 
er drie nieuwe bruggen gebouwd. De eerste brug is onderdeel van het 
sluiten van de tweede snelwegring. Dit is de brug over de Ebro naar het 
nieuw aan te leggen deel snelweg. De tweede brug is onderdeel van de 
Wereldtentoonstelling, de paviljoen brug. Dit wordt een voetgangersbrug en 
is tevens één van de entree's naar het terrein van de Wereldtentoonstelling. 
De brug zal ook dienst doen als expositieruimte binnen het thema 'Water en 
duurzame ontwikkeling'. 
De derde brug is eveneens een voetgangersbrug. Deze brug heeft geen 
wezenlijke rol binnen de Wereldtentoonstelling maar zal de bezoekers vanuit 
de binnenstad over de Ebro naar de tweede entree van het terrein brengen, het 
paviljoen van Spanje. 

Digital Mile 
Op het gebied van economische ontwikkeling heeft de stad Zaragoza een 
nieuw economisch gebied ontwikkeld: de Digital Mile. Dit gebied l igt tussen 
het nieuwe treinstation en de locatie van de Wereldtentoonstelling. Op deze 
Digital Mile komen kantoren, winkels en faculteiten van de Universiteit van 
Zaragoza . Het moet het nieuwe Economisch Centrum worden van de stad. 
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Het logo voor het thema 'Water en duurzame ontwikkeling' voor de 
Wereldtentoonstelling 2008 
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2.2.4. Het thema 'water en duurzame ontwikkeling' 
Water is de eerste levensbehoefte van de mens en met het oog op de 
milieuproblemen zal het thema water een steeds grotere invloed hebben op 
ons dagelijks bestaan van iedere wereldburger. Water is leven, energie, een 
connectie tussen mensen, grondstof voor civilisatie en een bron voor cultuur. 
Maar het is vooral een symbool voor universitaliteit. Op sommige plekken heeft 
men teveel aan water, terwijl er op andere plekken op de wereld een groot 
tekort is. Het is daarom ook belangrijk van elkaar te leren en te begrijpen. De 
Wereldtentoonstelling van Zaragoza wil daarin een steentje bijdragen. 
De Wereldtentoonstelling heeft als doel om bij miljoenen mensen een 
bewustzijn tot stand te brengen over de problemen en kansen die water te 
bieden heeft. Op de tentoonstelling zullen verschillende landen laten zien hoe 
zij te maken hebben met water en hoe zij hiermee omgaan . Elk deelnemend 
land zal zijn beste wetenschappelijke, technologische en sociale ervaringen 
tonen binnen een wereldwijd, effectief en ondersteunend project . 
De thematische structuur van de Wereldtentoonstelling is als volgt opgedeeld : 

Water, basis of life 
Water: the great challenge of the 21 ste century 
Water: everyone's problem and a fundamental right 
Water: eau se of conflict, souree of creativity and cooperation 

Water, basis of life 
Water is het belangrijkste element voor elk levend wezen op de aarde. De 
mens heeft de natuurlijke condities aangepast aan haar eigen levenswijze; het 
veranderen van het natuurlijke stroomgebied, het verwijderen van bossen en 
het aanleggen van meren, en het bouwen van vestigingen aan rivieren, meren 
en zeeën. 
Waar ook ter wereld en met welke kennis er aanwezig is water speelt altijd een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van de wereld. 

Water, the great challenge of the 21 ste century 
De technologische ontwikkeling van de 20ste eeuw heeft ervoor gezorgd 
dat het beeld ontstond, dat het welzijn van de aarde verzekerd was door 
de krachten van de natuur te beheersen. Maar niets is minder waar. De 
leefbaarheid van de aarde stuh op diverse grote problemen , bijvoorbeeld de 
watercrisis . Hoe gaat de mensheid hiermee om? 

Water, everyone's problem and a fundamental right 
Water is een bron van leven waar iedereen op de wereld recht op moet 
hebben. Helaas is dit nog niet het geval. Het waterprobleem heeft invloed op 
iedereen in de wereld. Niet alleen op dit moment maar ook in de toekomst. 

Water, cause of conflict, souree of creativity and cooperation 
Water is een strategische factor voor leven, voor ontwikkeling, voor welzijn en 
voor vrede op de wereld. Water moet niet gezien worden als onderwerp voor 
conflicten, maar als bron voor samenwerking. 

Zaragoza wil met het organiseren van de Wereldtentoonstelling met het 
thema 'Water en duurzame ontwikkeling' de hoofdstad van de wereld worden 
aangaande de dialoog over water. Ze wil een centrale plaats zijn voor debat 
en een ontmoetingpunt zijn voor internationale en nationale autoriteiten, 
gebruikers en managers van water. 
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1 =theater 
2 = Goya museum 
3 = sporttoren 
4 = popcentrum en rockacademie 
5 = restaurant en koksschool 
6 =faculteit beeldhouwkunst 
7 =bioscoop en filmacademie 
8 =faculteit dans 
9 =faculteit drama 
10 =faculteit fotografie 
11 =faculteit mode 
12 =conservatorium 
13 = badhuis 
14 = bibliotheek 
15 =faculteit digitale animatie 
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2.3. Na de Wereldtentoonstelling 

De Wereldtentoonstelling in Zaragoza vindt plaats van 14 juni tot 14 september 
2008. In de traditie van de Wereldtentoonstelling zouden de paviljoens na 
drie maanden weer afgebroken moeten worden . De laatste decennia in de 
geschiedenis van de Wereldtentoonstelling is er een andere ontwikkeling 
ontstaan. In plaats van de paviljoens af te breken wordt er een tweede 
masterplan ontwikkeld voor een na-functie van het terrein en haar gebouwen. 
Hierdoor blijven de paviljoens staan, maar krijgen zij een andere functie. Dit 
betekent dat de ontwerpopgave tweezijdig wordt, enerzijds een paviljoen 
ontwerpen voor de Wereldtentoonstelling, anderzijds een gebouw ontwerpen 
dat programmatisch en functioneel goed past bij zijn na-functie. 

Na de Wereldtentoonstelling is het belangrijk dat het gebied één thema of 
functie krijgt, zodat het zijn unieke en herkenbare samenhang behoudt en 
onderdeel wordt van de stad . Dit vereist een duidelijke functie die gebruikt kan 
worden door alle inwoners van de stad Zaragoza en een toeristische functies 
heeft voor de wijde omgeving. 
Het terrein van de Wereldtentoonstelling ligt naast de Digital Mile: het nieuwe 
economische zakencentrum van de stad met kantoren en winkels. Het terrein 
van de Wereldtentoonstelling zal een onderdeel kunnen worden van het 
nieuwe zakencentrum door na de Wereldtentoonstelling winkels en kantoren 
in de paviljoens te plaatsen. Maar het kan ook een gebied worden dat een 
culturele aanvulling is op de Digital Mile. Na onderzoek van verschillende 
mogelijkheden is een functie ontstaan waarin het gebied zijn culturele status 
kan behouden en een belangrijke functie krijgt in de stad: een Culturele 
Campus met uitgaansgelegenheden. Hierdoor wordt de Culturele Campus 
een soort tegenhanger van de Digital Mile, waarbij beide gebieden van elkaar 
kunnen profiteren. 
De paviljoens zullen na de Wereldtentoonstelling de functie van faculteit 
krijgen waarin creatieve studies, zoals beeldende kunst, drama, dans, 
conservatorium, en mode worden gehuisvest. Samen vormen zij de Culturele 
Campus. Deze Culturele Campus zal worden aangevuld met verschillende 
uitgaansfuncti~s zoals theater, popcentrum, restaurant, bioscoop en museum. 
Door deze combinatie is het dag en nacht een levendig gebied, behoudt 
het terrein zijn culturele status en biedt het niet alleen mogelijkheden voor 
studenten, maar voor alle inwoners van de stad Zaragoza en daarbuiten. 

Masterplan 
Het masterplan van het gehele terrein zal in grote mate gelijk blijven. Na de 
Wereldtentoonstelling zal alleen de lagenstructuur anders worden ingevuld. 
Tijdens de Wereldtentoonstelling zijn beide lagen voetgangersgebied: beneden 
een schaduwrijk voetgangersgebied en het dek als zonnig voetgangersgebied . 
Na de Wereldtentoonstelling zal het parkeerterrein naast de watertoren 
verdwijnen en zal de onderste laag van het terrein gebruikt worden als 
parkeervoorziening. Bezoekers van de verschillende gebouwen kunnen onder 
het betreffende gebouw hun auto parkeren. 
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2.4. Locatieanalyse 

Door de nieuwe ontwikkelingen in de Wereldtentoonstelling zal ook 
de ontwerpopgave veranderen. Door de keuze het gebouw na de 
Wereldtentoonstelling te behouden én ook goed te laten functioneren, zal 
de ontwerpopgave tweeledig worden. Enerzijds is er de opgave voor het 
ontwerpen van een paviljoen voor de Wereldtentoonstelling waarin men 
vernieuwend, opzienbarend en spectaculair wil zijn. Anderzijds is er de 
inpassing van de na-functie die eisen stelt aan haar programma, functioneren 
en ruimtelijkheid. 
In het ontwerpproces gaat de na-functie van het paviljoen een steeds grotere 
rol spelen . Het exposeren van landen en producten stelt minder eisen aan een 
gebouw dan de eisen van de na-functie. De opgave wordt daardoor anders 
geformuleerd : ontwerp een gebouw voor de na-functie, dat drie maanden 
dienst doet als expositiegebouw voor de Wereldtentoonstelling. Er worden 
dus geen paviljoens ontworpen voor de Wereldtentoonstelling die daarna een 
andere functie krijgen, maar er worden gebouwen ontworpen die tijdens de 
Wereldtentoonstelling dienst doen als paviljoen. 
Voor het ontwerp van het congres- en theatergebouw betekent dit dat 
de nadruk komt te liggen op de na-functie: het theatergebouw. Het 
theatergebouw zal tijdens de Wereldtentoonstelling gedurende drie maanden 
de functie van een congresgebouw krijgen. 

Het theater, en tijdens de Wereldtentoonstelling het congresgebouw, ligt 
binnen het masterplan aan het einde van de straat waaraan de paviljoens 
staan. Deze straat eindigt aan beide uiteinden in een plein. Het congres- en 
theatergebouw is hierdoor niet alleen een visueel einde van de straat, maar 
ook de begrenzing van het plein. 
Het congres- en theatergebouw zal een duidelijke visuele relatie hebben met 
de straat en de paviljoens. Daarnaast zorgt het gebouw voor een splitsing van 
het publiek vanuit de straat richting de watertoren of de paviljoen brug. Deze 
gebouwen vallen uit de structuur van de straat en zijn via de 'tentakels' van het 
dek met de straat verbonden. De locatie van het congres- en theatergebouw 
heeft hierdoor een bemiddele~de rol tussen de paviljoens aan de straat en de 
watertoren en de paviljoen brug. 
Vanaf de nabij gelegen watertoren, die een hoogte heeft van 100 meter, zal 
het dak van het congres- en theatergebouw goed zichtbaar zijn. Het dak moet 
daarom geschouwd worden als vijfde gevel van het gebouw. 
Naast de rol van het congres- en theatergebouw binnen het masterplan 
als begrenzing van de straat en het plein, heeft het gebouw ook een 
landschappelijke ligging. De achterzijde van het gebouw ligt in het Ebro
landschap waarin water en natuur aanwezig zijn. Dit zorgt voor een mooi 
uitzicht over de Ebro en de meander. 
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Het masterplan voor de Expo en Post-Expo en de locatie van het congres
en theatergebouw brengen een aantal ontwerpaspecten met zich mee die 
erg belangrijk zijn voor de uitwerking van het ontwerp van het congres- en 
theatergebouw: 

Het visuele einde van de straat die gevormd wordt door de klimaatpa 
viljoens; 
De begrenzing van het plein dat gevormd wordt met het paviljoen 
'ijs en sneeuw' en 'tropisch regenwoud', de paviljoenbrug en 
de watertoren; 
De bemiddelende rol van de structuur van het plein met de 'tentakels' 
naar de watertoren en de paviljoen brug. 
Het dak als vijfde gevel door de nabije aanwezigheid van de 100 meter 
hoge watertoren; 
De twee verschillende karakters van de locatie zijn: het stedelijke 
karakter naar het terrein van de Wereldtentoonstelling en het land 
schappelijke karakter van het Ebro-landschap; 
De twee-lagenstructuur zorgt ervoor dat er een entreemogelijkheid is 
op niveau 0 +Pen op niveau 6000 +P. 
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3 

Theater en 
congres 

Na de Wereldtentoonstelling van 2008 zal het terrein een andere functie 
krijgen : een Culturele Campus met uitgaansgelegenheden. Binnen het 
masterplan van de Post-Expo zal het congresgebouw een theatergebouw 
worden. De nieuwe ontwikkelingen binnen de Wereldtentoonstelling hebben 
ervoor gezorgd dat de na-functie een steeds belangrijkere rol krijgt. Er worden 
dus geen gebouwen ontworpen voor de Wereldtentoonstelling die daarna een 
andere functie krijgen, maar er worden gebouwen ontworpen die tijdens de 
Wereldtentoonstelling dienst doen als paviljoen . In de ontwerpopgave voor het 
congres- en theatergebouw zal de nadruk komen te liggen op de na-functie: 
het theatergebouw. Ook allijken deze twee functies op elkaar, de functionele 
eisen van een theater zijn groter dan die van het congresgebouw. Ik heb 
daarom in mijn onderzoek en ontwerp het theater als uitgangspunt genomen, 
waarbinnen het gebouw ook als congresgebouw kan functioneren. 

Theater is al vanaf het begin van zijn bestaan onderdeel van onze 
vermaakcultuur. Het kan gezien worden als een sociaal verschijnsel, maar 
ook als kunst . Als we kijken naar de geschiedenis van het theater dan kent 
elke historische periode een bepaald soort theater die uitdrukking geeft aan 
de maatschappelijke laag waar zij mee verbonden is. Je kunt dus zeggen 
dat het theater een afspiegeling is van de sociologische ontwikkeling van 
de cultuur en de mensen. Zo is het Griekse theater verbonden aan de eerste 
theocratische en later democratische organisatie van de stadsstaat en kan 

44 



Shakespeare in verband worden gebracht met de Elizabethaanse maatschappij . 
Voor het bestaan van het theater zijn drie elementen noodzakelijk: acteurs die 
onafhankelijk zingen of spreken, een conflictelement dat wordt overgedragen 
door een dialoog, en een publiek dat emotioneel bij de handeling betrokken 
is maar er niet aan deelneemt. Het doet een beroep op onze fantasie en 
inlevingsvermogen. 
Maar theater is meer, het is een confrontatie met onszelf. Hans-Thies Leymann 
zegt hierover : "Zo wordt duidelijk dat theater zijn esthetische en politiek
ethische eigenheid niet communiceert via mededeling, these, informatie, 
hoe kundig ook gebracht. Integendeel, het theater is er juist op gericht om 
te desoriënteren, te laten schrikken, uit te dagen. Het wil de toeschouwer 
via het tonen van 'immoreel' gedrag, 'asociale' en 'cynische' gebeurtenissen 
confronteren met zichzelf, zonder iets af te doen aan het plezier, de schok van 
herkenning, de pijn, die ons naar het theater trekt. Altijd opnieuw". 2 

Maar wat is die esthetische en politiek-ethische eigenheid? Is theater een 
afspiegeling of weerspiegeling van de maatschappij van nu? Of is het meer 
dan een afspiegeling en brengt het ook reflectie en zelfs een kritische 
terugkoppeling? Wat is eigenlijk de essentie van het theater? Welke boodschap 
probeert hij over te brengen aan de toeschouwer? En als het theater verbonden 
is aan de maatschappelijke cultuur van die periode, is in ons digitale tijdperk de 
'film' dan niet het nieuwe soort theater van deze maatschappij? 

In het theater draait het om de essentie van de boodschap en op welke 
manier dat op het podium wordt weergegeven . Maar het is niet alleen de 
theatervoorstelling zelf dat theater maakt. Het is het decor, de sfeer, de 
entourage en het gebouw die bijdragen aan de totale ervaring van het theater. 
Het theater heeft naast zijn functie van het brengen van een esthetische en 
politiek-ethische boodschap aan de individu ook een sociaal collectieve functie . 
Tijdens de theatervoorstelling is het contact tussen de acteurs en het publiek 
erg belangrijk. Maar ook het contact tussen het publiek onderling speelt een 
grote rol. Het is een collectieve ervaring die je samen met anderen deelt. Naast 
de collectieve ervaring van de voorstelling speelt de bezoeker zelf ook een 
eigen rol in het gebouw. Waar in de theaterzaal de voorstelling en acteurs 
c-entraal staan, staat buiten de zaal de bezoeker zelf centraal. Ontmoeting 
en het zien en gezien worden, zorgen ervoor dat iedere bezoeker bewust of 
onbewust een eigen rol speelt in het decor van het gebouw. Het theater en de 
sociale verhoudingen beginnen al bij de entree van het theatergebouw. 

Het theatergebouw bestaat eigenlijk uit twee delen: de theaterzaal waar 
theater realiteit is en het theatergebouw waar de realiteit theater is. 
Voor het ontwerpen van het theatergebouw vind ik het belangrijk niet alleen 
de essentie van het theater te begrijpen in de theaterzaal, maar ook oog te 
hebben voor het 'theater van de sociaal maatschappelijke gebeurtenissen en 
verwachtingen' van de bezoeker in het gebouw. Je kunt je afvragen: is theater 
realiteit of is de realiteit theater? Ik wil beide elementen terug laten komen in 
mijn ontwerp. De hoofdvraag is daarom: hoe kan ik 'theater' centraal stellen in 
de beleving van het gebouw? 
In mijn zoektocht naar mijn ontwerpvisie voor congres en theater heb ik 
onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het theater, theater versus film, de 
theaterzaal en theaterarchitectuur. 
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Ontwerp voor een decor in diagonaalperspectief 
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3.1 Het theater 

3.1.1 De geschiedenis van het theater 
Het theater kent zijn oorsprong in een ver verleden. De eerste vorm van theater 
is te zien in religieuze rituele gebruiken van de vroegste samenlevingen. 
Voor het bestaan van het theater vandaag de dag zijn drie elementen 
noodzakelijk: acteurs die onafhankelijk zingen of spreken; een conflictelement 
dat wordt overgedragen door een dialoog; en een publiek dat emotioneel 
bij de handeling betrokken is maar er niet aan deelneemt. De bron van 
conflictelementen zijn onder andere te vinden tussen mens en god, goed en 
kwaad, kind en ouders, plicht en passie. 3 

Het Griekse en Romeinse theater 
Het eerste grote theatertijdperk vinden wij in de Sde eeuw voor Christus in 
Griekenland. Daar werden tragedies en komedies voor het eerst in speciale 
gebouwen opgevoerd door acteurs in plaats van priesters. 
Het eerste Griekse theater werd altijd bij tempels gebouwd. Ook al werden 
de stukken opgevoerd door acteurs, het theater bleef het middelpunt van de 
gemeenschappelijke godsdienstoefening. Ook de toeschouwers veranderden. 
Ze waren zich nog wel bewust van de religieuze betekenis van de stukken, 
maar begonnen deze te beoordelen als kunstwerk en uiteindelijk vermaak, en 
werden zo meer een publiek dan een geloofsgemeenschap. 

Het middeleeuwse theater 
Na het verdwijnen van het klassieke theater volgde het tijdperk van liturgische 
of kerk-drama in West-Europa. Men heeft lang gedacht dat er geen verband 
tussen deze twee bestond, maar men onderschat zowel de kracht van het 
mimetische instinct in de mens als de taaiheid van geërfde tradities. 
In Europa zwierven nederige vermaakartiesten van de klassieke wereld, alleen 
of in kleine groepen. Onder hen bevonden zich acrobaten, dansers, mime
spelers, dompteurs met beren of apen, jongleurs, worstelaars, minstrelen en 
vertellers. Zij droegen de kiemcel van het theater met zich mee. 

Het theater van de Italiaanse Renaissance 
In de 14de eeuw bereikte het middeleeuwse religieuze spel zijn hoogtepunt 
van zijn ontwikkeling. In de 1 Sde eeuw raakte het in verval, dat nog eens werd 
bespoedigd door de invloed van de Renaissance. Men herontdekte het klassieke 
theater en vond dat het middeleeuwse toneel niet voldeed om de werken van 
toen op te voeren. Gebaseerd op het werk van Vitruvius paste de ontwerpers 
van theater de principes van de Romeinse theaterarchitectuur toe op Italiaanse 
gebouwen. Er zijn twee belangrijke aspecten van theater, die kunnen worden 
toegeschreven aan Italië. Het eerste betreft de vorm waarin het nieuwe 
theater gebouwd werd, met boogvormige toneelopen ing. en ten tweede de 
geschilderde decors. De ontwikkeling van decors in operatheater vindt zijn 
oorsprong in Italië. 
In deze tijd ontwikkelde zich het lijsttoneel met zijn grote voordoek, die 
typerend zouden worden in theater over de hele wereld. 
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Het Elizabethaanse theater 
In Italië ontstonden met de commedia dell'arte de eerste volledige 
professionele acteurs in georganiseerde gezelschappen. Tevens breidde, door 
het werk van architecten uit de Renaissance, de ontwikkeling van het theater 
binnenshuis zich uit in de vorm van geschilderde decors. Met Shakespeare 
bracht Engeland als eerste een moderne toneelschrijver voort die te vergelijken 
was met de meesters van de Griekse drama. 
Voordat het theater zich vrijuit kon ontwikkelen had Engeland, net als Italië, 
theater nodig van gelijkblijvende omstandigheden. Hierin konden acteur 
en toneelschrijver beiden tot rust komen en zich thuis voelen. Het eerste 
permanente theater in Londen werd gebouwd in 1576 en had de eenvoudige 
naam 'The Theatre'. De toeschouwerruimte werd beïnvloed door binnenhoven 
en het toneel werd meer beïnvloed door het Europese theater met klassieke 
inslag. Eén van de bekende kenmerken van het Elizabethaanse toneel was het 
zogenaamde binnentoneeL 

De Gouden Eeuw van Spanje en Frankrijk 
De Engelse en Spaanse ontwikkeling van het theater liepen in veel opzichten 
gelijk op. De toneelstukken van de Spaanse Gouden Eeuw waren waarschijnlijk 
net zo onbekend voor Engelse toneelschrijvers als die van hen voor de 
Spanjaarden. De vroege geschiedenis van het Spaanse theater lijkt op die 
van Italië en andere landen: de ontwikkeling van religieuze stukken in de 
volkstaal naar wereldse kluchten uit volkse bronnen en Renaissancistische 
komedies. De theaterstukken werden opgevoerd in zalen bij de adel en op 
binnenhoven omringt door gebouwen. Deze boden, net als in Engeland, kant 
en klare speelplaatsen. Toen de eerste professionele theaters gebouwd werden, 
vertoonden zij veel kenmerken van deze binnenhoven. 

Het Engelse 'Restoration Theatre' 
Kareli I was tijdens zijn ballingschap gewend geraakt aan de toneelstukken die 
gemaakt zijn in de stijl van voor 1642, de maskerspelen aan het Engelse hof. 
Hij keerde in 1660 terug naar Engeland en besloot dit soort stukken nieuw 
leven in te blazen. Oude theaters waren achttien jaar verwaarloosd en konden 
niet meer gebruikt worden. 
Er werden nieuwe theaters gebouwd die een mengeling waren van Engelse 
en Europese gebruiken. Ze waren overdekt en achter het voortoneel bevond 
zich een manteau met daarin een raam dat uitkwam op de muziekkamer. De 
manteau vormde een lijst voor de geschilderde vlakken en de beweegbare 
panelen van de achterwand en de voormalige vaste achterwand vervingen. 
Een ander element dat erg kenmerkend is, waren de deuren aan weerszijden 
van de toneelopening die toegang gaven aan het voortoneel. Hierdoor konden 
de acteurs op komen en af gaan zonder in de ruimte achter de toneellijst 
te komen. Het publiek van toen bestond uit modieuze jongemannen met 
hun aanhang en vrouwen van lichte zeden, was klein, cynisch en rusteloos. 
Er heerste een gevoel van zien en gezien worden en ze waren opzoek naar 
nieuwe dingen. In het begin van de 18de eeuw veranderden er veel in de 
bouwstijl van de Engelse theaters. De Engelsen bleven hardnekkig theatraal 
en de invloed van Italiaanse opera werd minder. Gebouwen waren gericht op 
ingetogenheid en elegantie. De grootste verandering vond plaats in 1730 toen 
het orkest verplaatst werd in een bak vóór het toneei.Het toeschouweraantal 
nam toe, maar het publiek was minder ontwikkeld. Men wilde sentiment in 
plaats van komedie en pathos in plaats van tragedie. 
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Het 19de eeuwse theater 
In het midden van de 18de eeuw bereikte het theater ook de oostkust van het 
Amerikaanse continent. Acteurs traden voornamelijk op met bekende oude 
stukken, want Europa had weinig goede nieuwe stukken te sturen. 
Na hun onafhankelijkheid probeerde een aantal Amerikaanse staten het 
toneelspel te verbieden. Het toneel zou onwenselijke driften losmaken. Dit is 
echter niet gelukt en in 1787 kwam de eerste Amerikaanse komedie uit. 
Rond 1820 werd in Engeland in alle theaters de kaarsen en olielampen 
vervangen door gaslicht. Dit bracht een grotere lichtopbrengst met zich mee en 
het voordeel dat het licht nu te regelen was. Aan het einde van de 19de eeuw 
werd het gaslicht vervangen door de harde en constante gloed van elektriciteit. 
Dit betekende het einde van de mysterieuze sfeer in de theaters. 
In de periode van 1830 tot 1880 groeide het theater enorm uit. Het publiek 
werd steeds groter waardoor nieuwe theaters werden gebouwd en steeds meer 
mensen op of achter het toneel werkten. 

Modern theater 
In de periode tot het einde van de 19de eeuw stond in het theater de acteur 
centraal. De toneelschrijver was slechts nodig om stukken te schrijven 
waarin de acteur kon uitblinken. In het moderne theater werd de tekst en de 
boodschap juist belangrijker en had dit gevolgen voor de acteur, de manier 
van acteren en het decor. De toneelstukken werden veel realistischer waarin 
gesprekstoon belangrijker is dan retoriek en het decor een realistisch beeld 
gaf van tijd en plaats. Men maakte ook steeds meer gebruik van doosdecor en 
zorgde voor een opmars van het lijsttoneel. Er kwam dus een sterke scheiding 
tussen acteurs en publiek. Door de steeds meer realistische toneelstukken 
heeft men ook meer hulpmiddelen nodig om een realistisch beeld te krijgen. 
Ook nieuw in die tijd was het verduisteren van de zaal en de opkomst van de 
regisseur. Samenspel tussen acteurs werd steeds belangrijker. Dit vroeg om een 
coördinator die niet deelneemt aan het toneelspel. 
Toch was het niet het lijsttoneel dat tot op heden de theaters beheerst. In 
de jaren '70 ontstond er vooral in Engeland een opmars voor open toneel, 
soortgelijk aan het Elizabethaanse theater. Zelfs een nog oudere vorm heeft 
zijn terugkeer in Engeland gevonden, het theatre-en-ronde. 
Door de opkomst van de film en televisiewereld is het theater zijn 
monopoliepositie enigszins verloren binnen de vermaakindustrie. Niet alleen 
op het gebied van vermaak en het trekken van publiek, ook de acteurs en 
toneelschrijvers vinden in de film- en televisie een nieuwe uitdaging. 
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3.1.2. Theater versus film 
Met de introductie van de f i lm lijkt het theater haar monopolie in deze vorm 
van vermaak te hebben verloren. Je zou kunnen denken dat de film met zijn 
steeds nieuwere technieken de plek van het theater overneemt. Het lijken twee 
manieren van kunst die dichtbij elkaar l iggen, met als grootste overeenkomst 
de zaal en een groot publiek dat kijkt naar een voorstelling op het podium 
of het doek. Maar is dit eigenlijk wel zo? Moet het theater vrezen voor zijn 
bestaansrecht door een steeds groter aandeel van de film? Op welke manieren 
verschillen deze manieren van kunst? 

Een film vertelt ons een verhaal bekeken door de camera. De camera is hierin 
ons eigen gezichtsveld, waarin wij in een andere wereld kunnen stappen. Het 
verhaal en het script zijn fictie, maar door het filmen van reële dingen wordt 
het verhaal realiteit. De scènes in de film zijn opgenomen in onze eigen wereld, 
waardoor ons besef van fantasie vervaagt. Dingen die wij als niet voor mogelijk 
dachten, worden mogelijk in de verfilming in onze eigen wereld. De grens 
tussen fantasie en werkelijkheid vervaagt. 
Het maken van een film wordt met grote zorgvuldigheid gedaan. De regisseur, 
de acteurs, de schrijvers en de filmmakers bepalen wat jij als kijker krijgt te 
zien. Zij bepalen het blikveld en daardoor ook onze beleving. Door de snelle 
opeenvolging van filmbeelden met alle informatie die de kijker nodig heeft 
om het verhaal te begrijpen krijgt de fantasie geen kans om mee te doen. De 
fantasie wordt niet geprikkeld een eigen inbreng te leveren in het verhaal. De 
rol van het publiek is daardoor passief. Er is geen interactie tussen het publiek 
en het verhaal dat verteld wordt. De communicatie is éénrichtingsverkeer. Jij 
kijkt en luistert naar de acteur op het scherm, je wordt niet afgeleid door de 
reacties in het publiek. Dit zorgt er ook voor dat het contact met het publiek 
onderling wegvalt. In de bioscoop draait het hoofdzakelijk om de film. Om 
deze film zo goed mogelijk te bekijken is de zaal er geheel op ingericht op 
het comfort van de bezoeker en het beste zicht op de film . Anders als bij 
het theater zijn de stoelen achter in de zaal de beste plekken . Daar heeft de 
bezoeker het beste overzicht. 

Het theater vertelt ons een verhaal dat zich afspeelt op een podium. De 
toeschouwer bekijkt het verhaal vanuit een niet veranderd perspectief, ·zijn 
zitplaats. Hierdoor kijk je naar een verhaal waarbij je zelf kan bepalen wat 
je ziet en welke elementen belangrijk zijn en opvallen. Er is geen camera en 
regisseur die dat voor ons bepalen. Het verhaal speelt zich af op een podium 
waarbij de toeschouwer zich altijd bewust is van de illusie. Het zijn geen reële 
beelden en scènes. Het decor zal een indruk en sfeer kunnen geven, maar het 
theater doet een beroep op de fantasie van de toeschouwer om het beeld af te 
maken. Het verei st ook een andere manier van acteren voor de acteur. Om het 
verhaal kracht bij te zetten zal een theateracteur zijn stem en expressie meer 
nodig hebben dan een filmacteur. Emoties worden uitvergroot en intonatie 
en toonsoort zetten het verhaal kracht bij. Hierdoor is de toeschouwer zich 
bewust van de illusie van het theater. Het komt niet overeen met de werkelijke 
wereld waarin hij I zij leeft. Het theater is een plek van pure illusie. 
De rol van het publiek is daarom actief. Er is interact ie tussen het publ iek 
en de acteurs, maar ook tussen het publiek onderling. Ondanks de goede 
voorbereiding kan er tijdens een voorstelling van alles gebeuren. Het gevoel 
van gevaar, het sa menzijn en een gedeelde ervaring is wat theater anders 
maakt dan een f ilm. 
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Ondanks de steeds verdere ontwikkeling van de film en televisiewereld zal 
het theater altijd blijven bestaan. De verschillen tussen de twee vormen van 
vermaak zijn op het eerste gezicht misschien niet goed zichtbaar, maar zij 
zijn weldegelijk aanwezig. Waar film een illusie is van de realiteit, is theatrale 
realiteit een illusie. Zij geven beiden de toeschouwer een andere rol in hun 
spel. 
De film is dan misschien niet de opvolger van het theater, zij zullen elkaar wel 
beïnvloeden. Dit is ook goed zichtbaar in de vormgeving van de theaterzaal 
en dan vooral in de mate van comfort dat de bezoeker aangeboden krijgt. In 
de theaters, die gebouwd zijn vóór de opkomst van de bioscopen, was het 
belangrijkste doel in de vormgeving van de zaal om zoveel mogelijk mensen 
een theatervoorstelling te laten bijwonen. Dit betekende dat het comfort en de 
ruimte van de stoelen minimaal was. De stoelen vooraan het podium zijn in het 
theater de beste plaatsen. 
In de bioscoop is dat juist andersom, de stoelen achteraan zijn de beste 
plaatsen . De gewenste afstand naar het doek, waarop de film te zien is, geeft 
de mogelijkheid om stoelen in de bioscoop ruim op te zetten en de mensen een 
comfortabele plaats te bieden. Hierdoor kunnen bezoekers optimaal genieten 
van de film. Dit heeft zijn invloed gehad op de ontwikkeling van theaterzalen. 
Het theater wil hetzelfde comfort bieden aan de bezoeker, waarvoor het soms 
concessies moet doen aan het aantal mensen dat in de zaal past. 
Ondanks de verschillen tussen theater en film zullen zij elkaar in vele opzichten 
beïnvloeden. Zowel in de vormgeving van de zaal als op het podium in de 
voorstelling. De opkomst van de film geeft het theater nieuwe mogelijkheden. 
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3.2. De vormgeving van theaterzaal en theatergebouw 

3.2.1. De theaterzaal 

In het theater is er altijd sprake van een vermenging van realiteit en illusie. De 
toeschouwer ziet een voorstelling die werkelijk plaatsvindt in de ruimte waar 
de acteurs en de toeschouwers zich bevinden. Tegelijkertijd wordt er op het 
podium door de acteurs een andere wereld neergezet waar de toeschouwer 
geen deel van uitmaakt. Op het podium wordt een theatrale realiteit neergezet 
waarvan de toeschouwer weet dat het een illusie is. Om deze wereld tot leven 
te wekken doet het een beroep op de fantasie van de toeschouwer. Het is de 
kunst om dingen zo te presenteren dat de fantasie doorgaat waar de zintuigen 
ophouden. Maar hoe wordt deze fantasie geprikkeld? En welke rol speelt 
de vormgeving en inrichting van de theaterzaal in de beleving van theater? 
Voetnoot 

Illusie in de theaterzaal 
In de theaterzaal heeft de toeschouwer vanuit zijn voyeurspositie een 
beschouwende rol. Zij bekijkt het schouwspel van een afstand en vanuit 
steeds hetzelfde perspectief. De tussenruimte die tussen de toeschouwer en 
het acteur aanwezig is, geeft de toeschouwer de kans om afstand te nemen 
en het schouwspel en het te beschouwen als 'buiten zichzelf'. Het is alsof je 
stiekem iets bekijkt, waarvan de ander niet weet dat jij hem ziet. Hierdoor is 
de toeschouwer in staat het schouwspel op het toneel als één beeld te zien, en 
kan het vanuit de veilige voyeurpositie de fantasie de vrije loop laten gaan. 
Het is anders als het schouwspel zich ineens zijn intrede doet in jouw 
werkelijkheid, bijvoorbeeld als een acteur van het toneel de zaal in komt en 
de toeschouwer betrekt in zijn schouwspel. Hierdoor verliest de toeschouwer 
zijn veilige plaats en wordt het schouwspel voor hem realiteit . De grens tussen 
illusie en realiteit vervaagd, en de toeschouwer zal daarom ook moeilijk een 
beroep kunnen doen op zijn fantasie. 

Vormgeving en inrichting van de zaal 
Zowel de vormgeving als de inrichting val"! de theaterzaal heeft een grote 
invloed op de beleving van het theater, het contact tussen acteurs en 
publiek en de akoestiek van de ruimte. De vormgeving en inrichting van de 
theaterzaal wordt bepaald door de positie van het podium en de vorm van de 
theaterzaal. Binnen deze twee bepalende factoren zijn een aantal typologieën 
te herkennen. 
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De positie van het podium 
In de typologie van positie van het podium in de theaterzaal zijn er drie 
verschillende posities te herkennen, namelijk het binnenplaatspodium, het 
driezijdige podium en het vierzijdige podium. Deze drie typologieën gaan ieder 
anders om met het contact tussen publiek en acteurs. 4 

Binnenplaatspad ium 
In het binnenplaatspodium is er een duidelijke scheiding tussen het podium en 
het publiek. De tussenruimte tussen het publiek en de acteurs is bepaald door 
het lijsttoneel die als 'vierde wand' functioneert. In dit type zaal zal het publiek 
het schouwspel als één afgekaderd beeld ervaren en zal door de veilige afstand 
de fantasie geprikkeld worden. 

Driezijdig podium 
In de typologie van het driezijdig podium komt het podium in het publieke 
domein en is het schouwspel dichter in de werkelijke wereld van de 
toeschouwer. Dit kan een voordeel zijn als de acteurs het publiek actief bij 
de voorstelling willen betrekken. Door de vervaagde grens tussen acteur en 
publiek is het voor de toeschouwer moeilijker om de fantasie te prikkelen. De 
voorstelling is niet afgekaderd en doet zijn intrede in zijn of haar werkelijkheid. 

Vierzijdig podium 
In de typologie van het vierzijdig podium staat het publiek rondom het podium. 
Er is in dit geval geen vaste achtergrond als decor. Het publiek aan de overzijde 
vormt de achtergrond van het schouwspel. Voor de toeschouwer geeft het een 
gevoel onderdeel te zijn van de theatervoorstelling. Zij zitten bijna zelf op het 
podium. 
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De vorm en akoestiek van de theaterzaal 
De vorm van de zaal heeft invloed op het onderlinge contact van het publiek, 
maar ook op de akoestiek van de zaal. 
In de vorm van de theaterzaal zijn er vier typologieën te herkennen, namelijk 
'de schoenendoos', 'de waaier', 'de diamant: en 'de paardenhoef'. 5 

De 'schoenendoos' 
Deze vorm van de zaal geeft een sterke scheiding tussen publiek en acteurs. De 
rechthoekige vorm zorgt dat de rijen van het publiek recht achter elkaar staan. 
Door deze vorm is er weinig contact mogelijk tussen het publiek onderling. Het 
publiek en de acteurs staan recht tegenover elkaar. 
Akoestisch gezien is deze vorm door zijn sterke zijdelingse reflectie de meest 
toegepaste vorm voor concertgebouwen . Echter, de nagalmtijd van een 
concertzaal (1 ,2- 1,6 seconde) ligt hoger dan in een theatergebouw (0,9- 1,3 
seconde). In de theaterzaal speelt de sterke zijdelingse reflectie een kleinere 
rol. 

De'waaier' 
De waaiervorm geeft door de ronding van de zaal en het podium de 
mogelijkheid om ook de rijen in het publiek een ronding te geven. Het 
publiek heeft hierdoor niet alleen zicht op het podium en de achterkant van 
de voorganger, maar ook op het publiek op dezelfde rij. De vorm van de zaal 
heeft, net als de 'schoenendoos', de langwerpige eigenschap. Het publiek in de 
zaal is gericht op het podium. 
De akoestiek in deze vorm is net als de 'schoenendoos' rechtlijnig. De wanden 
zullen een zijdelingse reflectie geven. Anders als in de 'schoenendoos' zal door 
de schuinte van de wanden het geluid minder sterk de ruimte in gereflecteerd 
worden. 

De 'diamant' 
De 'diamant' doorbreekt door de schuinte van de wanden de rechthoekige 
vorm. De rijen van het publiek kunnen, net als in de waaiervorm, rond om het 
podium geplaatst worden. Contact met het publiek onderling op dezelfde rij 
wordt hierdoor mogelijk gemaakt. Door de wat 'ronde' vorm van de zaal is 
het mogelijk' ook de zijkanten van de zaal te gebruiken voor publieksplaatsen. 
Hierdoor zal de interactie in het publiek toenemen. 
De schuine wanden in de diamantvorm zorgen voor een goede reflectie van het 
geluid . Het geluid vanaf het podium wordt door de schuine wanden in de zaal 
teruggekaatst . Het geluid zal daardoor niet alleen vanaf het podium komen, 
maar ook via de zijkant van de zaal door de reflectie op de wanden . 

De 'paardenhoef' 
Deze vorm lijkt in vele opzichten op de diamantvorm. De ronde zaal geeft de 
mogelijkheid om de rijen in de zaal met een ronding te plaatsen en ook de 
zijkanten te benutten voor zitplaatsen. De verhouding van de zaal, de breedte 
en de lengte, zorgen voor een compact gevoel. Het heeft niet de rechtlijnigheid 
van de 'schoenendoos' en de 'waaier'. De mensen in de zaal hebben goed 
overzicht over het publiek en het podium. 
Akoestisch gezien geven de ronde wanden een goede reflectie van het geluid. 
Het geluid wordt op de wanden de ruimte weer in gekaatst. 
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3.2.2. Theaterarchitectuur 
De zaal is in het congres- en theatergebouw de belangrijkste ruimte, de kern 
van het gebouw. De zaal heeft heel specifieke eisen en de vormgeving van de 
zaal bepaald voor een groot gedeelte de vormgeving van het gebouw. Het is 
aan de ontwerper op welke manier de zaal in het ontwerp van het gebouw 
wordt verwerkt. Is de vorm van de zaal goed zichtbaar en beleefbaar in het 
hele gebouw? Bepaald de vorm van de zaal de vorm van het gebouw? Of vormt 
het gebouw de vorm van de zaal? Om te onderzoeken op welke verschillende 
manieren hiermee om is gegaan, heb ik verschillende gebouwen onderzocht. 
Tijdens mijn onderzoek naar de theaterarchitectuur heb ik drie verschillende 
categorieën kunnen ontdekken over hoe ontwerpers conceptueel omgaan met 
de theaterzaal binnen het theatergebouw: de theaterzaal is geen zichtbaar 
bepalend vormgevend element in het theatergebouw, de theaterzaal als 
'kern' van het theatergebouw, de theaterzaal als vormgevend element in het 
theatergebouw. 

Theaterzaal geen zichtbaar vormgevend element binnen het theatergebouw 
In de eerste categorie is er geen direct zichtbare relatie tussen de vormgeving 
van de theaterzaal en de vormgeving van het gebouw. De theaterzaal is in het 
gebouw de belangrijkste ruimte, maar is in de vormgeving van het gebouw niet 
direct zichtbaar. Deze vorm van theaterarchitectuur is vooral goed zichtbaar in 
de oudere theatergebouwen vanaf de negentiende eeuw. 
Een goed voorbeeld is het Opera House in Lyon dat stamt uit 1754, maar 
gerenoveerd is door de architect Jean NouveL 
De monumentale en klassieke uitstraling van het gebouw is na de renovatie 
grotendeels in tact gebleven. De vorm van het gebouw doet niet gelijk 
vermoeden dat een grote theater- en operazaal de buik van het gebouw vormt. 
Achter de monumentale gevel ligt de foyer waarin het aspect van 'zien en 
gezien worden' door Jean Nouvel nieuw leven in is geblazen door verticale 
openingen te maken. De monumentale en klassieke gevel is een façade 
waarachter zich het theater afspeelt. 
Deze vorm van theaterarchitectuur heeft tot en met 1960 gedomineerd. Vanaf 
die periode kwam er een verandering in de theaterarchitectuur. De theater
en operazaal werden niet meer gezien als ruimte in een gebouw, maar als 
vormgevend element. Het beeld en de positie van de theaterzaal kreeg een 
nieuwe impuls. 6 
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Theaterzaal als 'kern' van het gebouw 
In de tweede categorie is de theaterzaal de 'kern' van het gebouw waaraan de 
theatergerelateerde functies omheen zijn gevouwen. De zaal wordt 'gebruikt' 
als drager voor de vormgeving van het theatergebouw. De zaal krijgt hierin een 
belangrijke rol in het concept voor het theatergebouw. De zaal is onderdeel 
van de vormgeving en mag ook van buiten gezien worden . Goede voorbeelden 
voor dit ontwerpconcept is het Casa de Musica in Porto (Portugal) van OMA en 
het Luxor Theater in Rotterdam van Bolles + Wilson. 

Casa de Musica, Porto 
In het nieuwe concertgebouw Casa de Musica in Porto wordt de manier 
waarmee een concertzaal gemaakt wordt omgedraaid . Volgens Rem 
Koolhaas komt de vorm voor een muziekdoos altijd uit op het model van 
een schoenendoos. De concertzaal geeft hij echter geen eigen vorm, maar 
snijdt deze vorm uit een groter sculpturaal volume. Rondom de doos worden 
de andere functies geplaatst zoals de repetitieruimte, foyer en kantoren. De 
concertzaal is hierdoor de 'lege kern' van het Concertgebouw. 7 

Luxor theater, Rotterdam 
Op de 'Kop van Zuid' in Rotterdam staat het nieuwe Luxor Theater naar het 
ontwerp van Bolles + Wilson . Het concept van het gebouw is een façade die 
zich als het ware om de theaterzaal heen wikkelt. De roterende beweging 
die dat met zich mee brengt is zowel in de vorm als in de organisatie van 
het gebouw terug te zien. De spiraalvormige beweging zorgt ervoor dat de 
bezoeker via trappen en hellingbanen vanaf de entreehal de foyer aan de 
zuidzijde kan bereiken. Vanaf de foyer in de zuidzijde leidt een trap vervolgens 
de bezoeker naar een foyer aan de noordzijde. 
Het concept van het gebouw, waarin de theaterzaal de 'kern' vormt is zowel 
binnen als buiten het gebouw te ervaren. 8 
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Theaterzaal als vormgevend element 
In de derde categorie bepaalt de vormgeving van de theater ook de vormgeving 
van het theatergebouw. De zaal wordt gezien als voorstelling op zichzelf en 
mag gezien en herkend worden als theaterzaal. 

De Philharmonie, Berlijn 
In 1963 opende in Berlijn het nieuwe Concertgebouw van Hans Scharoun. Hij 
was één van de eerste architecten die de concertzaal opnieuw definieerde. 
De basis voor de nieuwe definitie voor de concertzaal lag in de observatie dat 
mensen altijd spontaan in een cirkel rond een muzikant gaan staan. "Muziek in 
het midden" heeft Sharoun vertaald in een concertzaal waarin het podium zich 
in het midden van de zaal bevindt. 
Hij zag de concertzaal als levend organisme en in zijn ontwerp krijgt de 
vormgeving van de concertzaal een belangrijke rol in de vormgeving van het 
gebouw. Het is de zaal die het Concertgebouw vormgeeft. 9 

Sydney Opera House 
Wat begon als een behoefte aan een ruimte of gebouw voor het geven van 
concerten, groeide uit tot een gebouw dat een icoon werd voor de stad Sydney 
en zelfs voor het hele continent Australië . De architect Jorn Utzon won in 
1957 de prijsvraag die was uitgeschreven voor het ontwerpen van het Sydney 
Opera House. In het concept voor het gebouw zietUtzon de theaterzaal als 
beeldhouwwerk op een voetstuk. 
Utzon wilde een duidelijke scheiding maken tussen de primaire en secundaire 
functies . Onder de primaire functies verstaat hij de voorstelling en onder de 
secundaire functies het voorbereiden en ontwerpen van de voorstelling . 
Vertaald in het gebouw zijn de secundaire functies het voetstuk en de basis van 
de primaire functies, het beeldhouwwerk. 
Als bezoeker van het Opera House krijg je niet alleen een voorstelling op het 
podium, maar is de hele avond binnen én buiten de zaal ook een voorstelling. 
De foyers van de Concertzaal en het Theater zijn gericht naar de haven, 
waardoor men via de grote glazen gevels een voorstelling van de stad krijgt . 
Dit was ook de visie van Utzon: het gebouw is al een voorstelling op zichzelf. 
Binnen zijn concept is de theaterzaal het belangrijkste vormgevende element. 10 

67 



68 



3.3 Het congres 

In Zaragoza zal de congresfunctie in het congres- en theatergebouw een 
ontmoetingsplek worden voor politieke, economische en artistieke elementen 
die samen een dialoog aangaan, internationaal zullen samenwerken en een 
wetenschappelijke en technologische tentoonstelling maken. Samen zullen zij 
tot oplossingen moeten komen voor de problemen rond het thema 'Water en 
duurzame ontwikkeling '. Ontmoeting van mensen, communicatie, het delen 
en opdoen van nieuwe kennis en het bijstellen van standpunten zijn bewust 
of onbewuste belangrijke functies van een congres. Het congresgebouw geeft 
onderdak aan deze functies . Op het gebied van de organisatie verschilt het 
congresgebouw niet veel van het theatergebouw. Alleen voor de bezoeker 
zal op het gebied van beleving en het doel van hun bezoek een groot 
verschil bestaan. Waar de bezoeker van het theater komt voor ontspanning 
en vermaak, komt de bezoeker van het congres voor kennis, informatie en 
contact. De bezoeker van het congresgebouw zal tijdens zijn bezoek aan het 
congres een proces van decentralisatie en recentralisatie ondergaan. 

Het proces van decentreren en recentreren 
leder mens ondergaat voortdurend een proces van decentralisatie en 
recentralisatie. ledereen beredeneerd vanuit zijn eigen kennis en ervaring en 
oordeelt vanuit een eigen standpunt. 
Maar door het ontvangen van nieuwe kennis en ervaring zal de mens een 
proces van decentralisering doorgaan. Door de nieuwe kennis kom je er 
wellicht achter dat het standpunt waaruit je beredeneerd en oordeelt niet 
meer de juiste is. Het centrale uitgangspunt wordt gedecentraliseerd. Dit kan 
verwarrend zijn . Je zult dus je centrale uitgangspunt waaruit je beredeneerd 
en oordeelt moeten bijstellen en een nieuwe definitie moeten maken . Dit is 
het proces van recentraliseren. Op zoek gaan naar een nieuw of bijgesteld 
uitgangspunt. Om een nieuwe definitie te kunnen maken zul je afwegingen 
moeten maken . Dit proces is bewust of onbewust bij ieder mens en op elk 
onderwerp voortdurend gaande. Tijdens een bezoek aan een congres zullen 
mensen met dit proces bewuster bezig zijn . Elke bezoeker komt met zijn of 
haar kennis en ervaring naar een congres en beredeneerd en oordeelt vanuit 
een vooraf vastgesteld standpunt. Tijdens het congres zal de bezoeker andere 
mensen ontmoeten en nieuwe kennis opdoen. Dit is vaak het doel van een 
congres. Tijdens de zoektocht naar recentralisering is communicatie erg 
belangrijk. Het horen van andere meningen, standpunten en kennis zorgen 
ervoor dat je zelf een goede afweging kunt maken. 11 
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Ru imtelijke organ isatie 
Het proces van decentreren en recentreren kan ook vertaald worden naar de 
ruimtelijke organisatie van het gebouw. De bezoeker komt met een vooraf 
vastgesteld standpunt naar het congres. In de congreszaal zal de nieuwe kennis 
en informatie een proces van decentreren bij de congresganger in gang zetten . 
Door de nieuwe informatie zal hij of zij het eerder vastgestelde standpunt 
bij moeten stellen . Dit proces zallangzaam overgaan naar recentralisatie, 
de zoektocht naar een nieuw vastgesteld standpunt. Voor het proces van 
recentralisatie zal de congresganger buiten de congreszaal contact zoeken 
met andere congresgangers . De ruimten buiten de congreszaal. de foyer, het 
restaurant en de ontmoetingsruimten, hebben daarmee een belangrijke rol 
binnen het proces van recentreren . 
De congreszaal is de kern van het gebouw waarin kennis, informatie en 
ervaring worden gedeeld dat leidt tot decentralisatie. Maar de ruimten rondom 
de congreszaal spelen een belangrijke rol in de ontmoeting, contacten en 
recentralisatie. Dit proces zal in de ruimtelijke organisatie een belangrijke rol 
moeten krijgen . Er moet naast de congreszaal genoeg ruimte en mogelijkheden 
zijn om andere mensen te ontmoeten. 
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3.4. Ontwerpvisie congres- en theatergebouw 

Als we kijken naar de geschiedenis van het theater dan zien wij dat het theater 
als functie een verandering heeft ondergaan. Hoewel het altijd binnen de 
vermaakcultuur heeft gestaan is het theater ook een sociale ontmoetingsplek. 
Mensen ontmoeten elkaar, laten hun rijkdom zien in hun kleding en gebruiken 
het theater als en plek om zaken te doen. 
Vooral vroeger was het theater voornamelijk toegankelijk voor de rijken. Met 
mooie jurken en pakken flaneerden zij voor en na de voorstelling door het 
gebouw. Hiermee showden zij hun rijkdom en macht. Een bevestiging van hun 
sociaal culturele positie in de maatschappij. 'Zien en gezien worden' was bij 
het theater net zo belangrijk als de theatervoorstelling zelf. Dit betekent dat 
de ruimten buiten de theaterzaal bijna net zo belangrijk zijn dan de theaterzaal 
zelf. In het theatergebouw draait het dus niet alleen om de theaterzaal, maar 
ook om de plek te flaneren en elkaar te bekijken. De route naar de theaterzaal 
zelf, van entree tot foyer, is dus erg belangrijk. Er zullen mogelijkheden moet 
zijn om elkaar bewust of onbewust te bekijken. 

Visie theatergebouw 
In mijn onderzoek naar het theater ben ik op zoek gegaan naar het 
antwoord op de vraag: 'Hoe kan ik de functie van theater en congres in mijn 
ontwerp vormgeven, waarbij de thema's ontmoeting, dynamiek, beweging, 
ruimtelijkheid, routing, 'zien en gezien worden' centraal staan?'Voor het 
ontwerpen van het theatergebouw vind ik het belangrijk niet alleen de essentie 
van het theater te begrijpen, maar ook oog te hebben voor het 'theater 
van de sociaal maatschappelijke gebeurtenissen en verwachtingen' van de 
bezoeker in het gebouw. Theater is meer dan wat er op het podium gebeurt. 
Het theaterspel is interactie tussen acteur en publiek, interactie tussen publiek 
onderling, prikkeling van de fantasie, spanning, verbazing en humor. Dit vindt 
plaats in de belangrijkste ruimte van het theatergebouw, de kern van het 
theatergebouw, namelijk in de theaterzaal. Maar theater is ook de sfeer van 
het gebouw, 'zien en gezien worden', een sociale ontmoetingsplaats, routing, 
materialisering, licht en ruimtelijkheid. Buiten de zaal is de bezoeker onderdeel 
van het theaterspel dat zich afspeelt in het gebouw. De route naar de zaal toe 
is daarom even belangrijk als de zaal zelf. · 

In het schema op de linker bladzijde is mijn ontwerpvisie voor het 
theatergebouw verbeeld: 
De theaterzaal vormt de kern van het gebouw waarin de bezoeker in een 
wereld van illusie stapt. In het gebouw zullen de bezoekers en de acteurs strikt 
van elkaar gescheiden moeten worden om de wereld van illusie te bewaren . 
Beide gebruikersgroepen hebben een eigen ingang en volgen een andere route 
in het gebouw. Uiteindelijk komen deze twee groepen samen in de theaterzaal. 
De bezoeker van het theater zal op zijn route naar de theaterzaal verrast 
moeten worden door de ruimtelijkheid, het licht, het uitzicht, 'zien en gezien 
worden' en zijn of haar 'rol' in het gebouw. De route naar de theaterzaal 
is een overgangsfase tussen werkelijkheid (buiten) en illusie (theaterzaal) . 
In het gebouw, buiten de theaterzaal. speelt zich het 'theater van sociaal 
maatschappelijke gebeurtenissen en verwachtingen' plaats. 
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Naar aanleiding van het onderzoek en mijn ontwerpvisie voor het theater en 
congresgebouw, heb ik een programma van eisen opgesteld . In het schema 
zijn de verschillende ruimten en hoofdrouting vastgelegd . De bezoekers en 
artiesten hebben een eigen entree. Zij zullen elkaar niet zien of tegenkomen 
in het gebouw. Dit geeft de artiest de mogelijkheid om zich in alle rust voor te 
bereiden op zijn toneelspel. De bezoeker heeft geen zicht op wat er zich achter 
de schermen afspeelt, hierdoor blijft de fantasiewereld die op het toneel wordt 
gecreëerd bestaan . Pas in de theaterzaal zullen deze twee groepen elkaar 
tegenkomen. 

De ontwerpvisie voor het congres- en theatergebouw, die is ontstaan uit het 
onderzoek naar het congres, het theater en de theaterarchitectuur, heeft 
betrekking op de organisatie en routing van het gebouw. De doelstelling van 
mijn afstudeeropgave is het ontwikkelen van een ontwerpvisie, concept en 
vormgeving die de functie van het gebouw uitstraalt en een actieve rol heeft 
in het gebruik en de beleving van het gebouw. In de functie van congres-
en theatergebouw spelen de thema 's ontmoeting, dynamiek, beweging. 
ruimtelijkheid, routing en 'zien en gezien worden' een belangrijke rol. Deze 
thema 's wil ik in de ontwerpvisie, het concept en de vormgeving van het 
gebouw één duidelijk en herkenbaar beeld geven . 
Dynamiek, beweging en ruimtelijkheid voor mij be l'angrijke thema 's die van 
invloed zijn op de vormgeving van het congres- en theatergebouw. Voor de 
ontwikkeling van het concept en de ontwerpvisie heb ik onderzoek gedaan 
naar 'architectuur, techniek en beweging '. In het volgende hoofdstuk zal ik dit 
nader beschrijven. 
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De Wereldtentoonstelling heeft een grote invloed gehad op de 
technologische en culturele ontwikkeling van de mens. Door het uitwisselen 
van technologische ontwikkeling en de industriële revolutie werden de 
leefomstand igheden van de mensen verbeterd . Deze technologische 
ontwikkeling heeft ook een grote invloed gehad op de architectuur. Het bood 
nieuwe mogelijkheden op het gebied van materialen, bouwmethoden en 
technieken . Traditie maakte plaats voor Moderniteit. Dit vertaalt zich in nieuwe 
a rch itectu u rstromi ngen. 

Het was ook op de Wereldtentoonstell ing dat er met deze nieuwe technieken 
en mogelijkheden kon worden geëxperimenteerd . De tijdelijkheid en het 
verbonden prestige hebben ervoor gezorgd dat de paviljoens opzienbarend en 
spectaculair waren . De paviljoens zijn daarmee verbonden aan het tijdsbeeld 
waarin zij gemaakt zijn. De technolog ische ontwikkeling is dus sinds lange tijd 
een inspiratiebron voor vele architecten. Het karakter van de tijd komt terug 
in het ontwerp. Het karakter van deze t ijd kenmerkt zich door snelheid en 
beweging. De combinatie van techniek en beweging is voor veel architecten 
een inspiratiebron en lijkt zich steeds vaker te vertalen in de architectuur. Zaha 
Hadid, Frank 0 . Gehry en Kas Oosterhuis zijn voorbeelden van architecten die 
ieder op een eigen manier met techniek en beweging bezig zijn . 
In het congres- en theatergebouw staan de thema's ontmoeting, dynamiek 
en beweging voor mij centraal. De combinatie van techniek en beweging is 
daarom ook voor mij een inspiratiebron . In mijn zoektocht naar mijn concept 
heb ik onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van deze vorm van architectuur, 
de ruimtelijkheid en de vrijheid binnen wetmatigheid. 
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'Phaeno' in Wolfsburg door Zaha Hadid 

Paviljoen 'Neeltje Jans' in Zeeland door Kas Oasterhuis 
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4.1. Architectuur in beweging 

De ontwikkeling van de mens en de ontwikkeling van architectuur gaan 
altijd samen . Architectuur is een verhaal van hoe de mens zijn leven door de 
eeuwen heen heeft geleefd en wordt vastgelegd in zijn gebouwen, zoals een 
verhaal wordt vastgelegd op een bladzijde. Daarom houdt de mens zo vast aan 
monumenten. Zij houden de geschiedenis levendig en vertellen de mens hoe 
zijn voorouders geleefd hebben. 
Architectuurstromingen zijn in hun ontwikkeling een antwoord op de behoefte 
van de mens en in hun bestaan een hoofdstuk in een boek . Als we kijken naar 
ontwikkelingen in de architectuur, is alles ergens op gebaseerd . Het Classicisme 
is gebaseerd op het goddelijke model. De mens geloofde dat symmetrie stond 
voor schoonheid. Het functionalisme is in de naoorlogse tijd ontstaan vanuit 
de behoefte aan snelle, functionele en vooral hygiënische woningen. Door de 
Industriële Revolutie en de ontwikkeling van de technologie in de 20ste is de 
mens vandaag de dag in een nieuwe fase beland. Leven wij niet in een wereld 
waarin alles steeds sneller en vluchtiger gaat? Dit vertaalt zich in nieuwe 
architectuurstromingen waarin gebouwen een gestolde beweging zijn . Het lijkt 
op een innerlijke drang om het karakter van de tijd tot uitdrukking te laten 
komen in een ontwerp. Van Ree zegt daarover het volgende: "Het perspectief 
van de verblijvende mens die verbonden is met de dingen om zich heen, heeft 
plaats gemaakt voor de zich verplaatsende mens die aan de dingen voorbij 
gaat. De indrukken die deze opdoet zijn kortstondig, wisselen elkaar snel af en 
zijn dientengevolge ook vluchtiger". 11 Je kunt je afvragen waar deze drang 
van snelheid en beweging vandaan komt. Door de steeds verdere ontwikkeling 
van de technologie in de vorm van auto's, vliegtuigen en televisie, komt steeds 
meer de vraag naar voren: bewegen wij zelf of worden wij bewogen? Komt dus 
de beweging van binnenuit of van buitenaf? 
Op de dag van vandaag zien we deze ontwikkeling steeds meer een 
inspiratiebron worden voor architecten. Door de nieuwe mogelijkheden op 
het gebied van techniek en de ontwikkeling van de mens is het vluchtige 
bestaan en de beweging een onderdeel geworden van onze sociale en culturele 
omstandigheden . In architectuur blijft altijd de mens het belangrijkste, de mens 
leeft, woont, werkt en ervaart architectuur. 

4.1.1. De ontwikkeling van de mens en architectuur. 
Mcluhan (1963) schrijft: "Als kleding een verlengstuk is van onze private 
huid om onze eigen warmte en energie op te slaan en te kanaliseren, dan 
is behuizing een collectief middel om hetzelfde te bereiken voor de familie 
of de groep. Behuizing als beschutting is een extensie van onze lichamelijke 
warmtecontrolemechanismen, een collectieve huid of een collectief 
gewaad. Zelfs steden zijn verdere extensies van lichamelijke organen om 
in de behoefte van grote groepen te voorzien." In de bespiegelingen van 
Mcluhan over architectuur volgt hij de drie fasen die ook in zijn algemene 
theorie terugkomen : de tribale mens (voordat het alfabet en het boek zijn 
uitgevonden), de geletterde mens (sinds de uitvinding van de boekdrukkunst) 
en ten slotte de nieuwe tribale mens, waarnemer van het 'integrale veld' (sinds 
de elektronische media). De nomade staat in direct contact met de kosmos. Zijn 
waarneming is tactiel. Ze zijn rond of conisch. De geletterde mens is sedentair, 
gefragmenteerd en gespecialiseerd. Zijn waarneming is visueel. Hij leeft in 
vierkante, afgesloten ruimten . Het elektrische licht veranderde het wonen 
aanzienlijk. De elektronische media maken het mogelijk dat de mens leeft in 

79 



'The dnacing house' in Praag door Frank. 0. Gehry 
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een bewustzijn zonder grenzen. 13 

Is de hele ontwikkeling van de mens door de eeuwen heen in drie fasen terug 
te brengen? Als we kijken naar de intellectuele ontwikkeling van de mens wel. 
Architectuur is een afspiegeling van de behoefte van de mens in een bepaalde 
periode samen met de sociale en culturele uitgangspunten. Hierdoor ontstaan 
stromingen en stijlen, maar als we kijken naar de intellectuele ontwikkeling 
van de mens zijn wij in een derde fase terecht gekomen: het integrale veld. 
Ondanks dat de mens zijn omgeving altijd driedimensionaal heeft gezien, 
wordt hij, door de steeds grotere aanwezigheid van het integrale veld in 
zijn leefomgeving, er meer van bewust. De mens leeft in een bewustzijn 
zonder grenzen en ervaart dingen op een andere manier. Dit beïnvloedt onze 
behoeften én onze sociale en culturele leefomstandigheden. We staan aan het 
begin van een nieuw tijdperk. 
Zoals Muthesius en Wagner schrijven gebaseerd in een besef van historiciteit: 
"Niemand ontkomt aan zijn eigen tijd, iedereen is kind van zijn eigen tijd". 14 

Je leeft, denkt en bouwt in de wereld van je eigen tijd. Bouwen wordt gestuurd 
door een cultuur om te voldoen aan bepaalde menselijke behoefte van die tijd. 
Gebouwen zijn een uitdrukking van culturele, economische en sociale condities 
van een periode waarin zij ontwikkeld zijn. Bestaat er zoiets als tijdloze 
architectuur? 
Als we de filosofie van Mcluhan langs de geschiedenis van de architectuur 
leggen, zien we een grote overeenkomst. De geletterde mens denkt 
gefragmenteerd en gespecialiseerd en leeft in vierkante, afgesloten ruimten 
waar symmetrie en het goddelijke model als basis lag. Deze manier van denken 
overheerst tot de industriële revolutie, maar ondergaat een verandering door 
de elektronische media. Het leven van de mens werd voor de 19de eeuw 
overheerst door traditie. Dit is ook goed terug te zien in de neostijlen die in 
die periode zijn ontstaan. Oude stijlen worden weer herontdekt en toegepast 
in de huidige traditie. Maar aan het einde van de 18de eeuw ontwikkelde zich 
in Europa en in de Verenigde Staten een maatschappij die grondig verschilde 
van de voorgaande. De nieuwe maatschappij schudt zich los van tradities en 
van neostijlen en vraagt om modernisering. Deze transformatie stond aan de 
vooravond van de Industriële Revolutie. De snelheid waarmee de transformatie 
gebeurde, was de grootste verandering. Vooral in het begin van de 20ste eeuw 
werd deze snelheid nog eens versneld. Traditie maakte plaats voor Moderniteit. 
Termen als industrialisering, verstedelijking, rationalisering, individualisering 
staan synoniem aan het woord Moderniteit, dat letterlijk 'eigentijds' betekent. 
Maar de roep om Moderniteit binnen de architectuur ging ook gepaard met 
verwarring over welke stijl men moest hanteren. De belofte van de zoektocht 
naar een nieuwe stijl, een eigentijdse stijl, lag in de machine. Vele architecten 
raakten gefascineerd door de technologie en tot op de dag van vandaag blijft 
de machine, de technologie, het paradigma 15 van de toekomstige architectuur. 
De steeds snellere ontwikkeling van modernisering heeft niet alleen gevolgen 
voor de behoefte van de mens, maar bepaalt ook je lichamelijke en geestelijke 
ontwikkeling. Alles om ons heen lijkt gericht te zijn op techniek, snelheid en 
dynamiek. Deze ontwikkeling is al te zien in het begin van de 20ste eeuw: 
'De avant-gardistische sensibiliteit maakt haar debuut in de architectuur 
met het 'Manifest van de futuristische architectuur'. De auteurs openen 
een frontale aanval op de architectuur van hun tijd, door elke traditie af te 
wijzen en te pleiten voor een architectuur die aansluit bij de karakteristieken 
van de moderne tijd: techniek, snelheid, dynamiek, nieuwe materialen, het 
'kunstmatige'. 16 
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Structuren en patronen 
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Het losschudden van tradities heeft tot gevolg dat de mens zich ook losschudt 
van stabiliteit en veiligheid. Hij moet op zoek naar een nieuwe invulling van 
moderniteit. Dat dit tot verschillende stromingen en opvattingen heeft geleid, 
is te zien in de verschillende stijlen van moderniteit die zich ontwikkeld hebben 
in de afgelopen eeuw. De diversiteit van stijlen en stromingen heeft ook te 
maken met de tijd waarin men leeft. De mens is een kind van zijn eigen tijd. 
Architectuur is een uitdrukking van de menselijke behoefte in een bepaalde 
tijd. Daarom is ieder gebouw, of het nu historische waarde heeft of niet, een 
historische uitdrukking. Het is daarom niet gek dat een gebouw uit een periode 
in het verleden niet voldoet aan de menselijke behoefte. Het vertelt wel een 
historisch verhaal. Tijdloze architectuur bestaat naar mijn mening niet. Elke 
vorm van architectuur is tijdsonderhevig, of een architect het nu wil of niet. 
De versnelling van modernisering is ook goed te zien in de hedendaagse 
architectuur. Door het aanbod van nieuwe materialen en bouwmethoden wordt 
de tijd van vandaag vastgelegd in de architectuur. Door de ontwikkeling van 
computertechnologie is er veel meer vrijheid om ook vrijere vormen binnen de 
architectuur te ontwikkelen. Dit geeft de mogelijkheid om het karakter van de 
tijd waarin we nu leven, dynamiek en bewegelijkheid, vast te leggen . Naast de 
afspiegeling van deze tijd in deze vorm van architectuur, moeten we ons wel 
afvragen, voldoet het aan de menselijke behoefte van deze tijd? Of schieten 
we door in de technologie en gaan we voorbij aan de doelgroep voor wie we 
ontwerpen: de mens? 
Juist in de tijd waarin men zich ontdoet van tradities, geloof niet zo'n 
belangrijke rol meer speelt en toch opzoek is naar stabiliteit, ziet men 
steeds meer organische architectuur. Dit heeft niet alleen te maken met het 
uitdrukken van techniek en dynamiek. Architectuur is niet autonoom, ze staat 
ten dienste van de mensen . Gebouwen worden voor mensen gemaakt om 
in te leven en maken deel uit van een, in elk geval in oorsprong, natuurlijke 
samenhang. Deze mensen zijn levende, natuurlijke en geestelijke wezens die 
leven in natuurlijke, sociale en culturele samenhangen. Maar staan de machine 
en de natuur wel tegenover elkaar? De machine werd in het begin van de 20ste 
eeuw door veel architecten gezien als het nieuwe paradigma. De paradigma's 
van de geschiedenis en de natuur hadden plaats gemaakt voor de machine. De 
natuur is een machine dat bestaat uit structuren en patronen. Deze structuren 
zijn in veel gevallen niet duidelijk te zien, maar zij zijn wel aanwezig en 
ordenen op hun manier de natuurlijke wereld. De machine bouwt voort op 
de structuren en patronen van de natuur, alleen dan veel economischer en 
ergonomischer. Het hoeft elkaar daarom niet uit te sluiten, het versterkt elkaar. 

4.1.2. Structuren en patronen in architectuur 
Het gebruik van structuren en patronen in de architectuur is niet nieuw. De 
onderzoeken van Frei Otto in de jaren 70 brengen een nieuwe vorm van 
architectuur. Op basis van de wetten van de natuur experimenteert Frei Otto 
de toepassingsmogelijkheden binnen de architectuur. Het is een nieuwe 
manier om vormen te vinden en te realiseren. De Wereldtentoonstelling is 
door zijn tijdelijkheid een perfecte plaats om te experimenteren met deze vorm 
van architectuur. In 1967 bouwt Frei Otto op de Wereldtentoonstelling van 
Montreal een paviljoen op basis van zijn ideeën van de tentconstructie. 
De technologische ontwikkeling en de introductie van de computer hebben 
de mens de mogelijkheid gegeven om nieuwe ontwikkelingen door te zetten . 
Dit heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen jaren de computer steeds meer 
wordt gebruikt in het ontwerpproces. De wetten van de natuur geven een 
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basis voor het vrije ontwerpen . Door een structuur of patroon te herkennen 
in de natuur of ontwerp geeft het de mogelijkheid binnen deze structuur de 
vrije vormgeving te zoeken. Een patroon is een herhalende regelmatigheid 
binnen een structuur. Een structuur is hierbij het samenhangende geheel. 
Op basis hiervan kan er een systeem bedacht worden waarin een minimaal 
aan elementen en details nodig is en waarmee een maximaal aan diversiteit 
gecreëerd kan worden . Een vormgeving dat door zijn systeem niet vast zit aan 
één beeld, maar juist een vrijheid geeft om binnen de structuur verschillende 
vormen te ontwikkelen. 
De natuur en de computer zijn daarin niet elkaars tegenovergestelde, maar 
zijn samen in staat een vrije manier van denken te geven. De natuur geeft de 
wetten in zijn structuren en patronen en de computer gebruikt deze om te 
variëren. 
Binnen de computertechnologie bestaat de mogelijkheid om een structuur 
of patroon om te zetten in een script. Met scripting kunnen er delen van 
programma's geschreven of aangepast worden . In een script kunnen de 
wetmatigheid en de randvoorwaarden worden vastgelegd in een formule . 
De computer kan binnen deze wetmatigheid vele varianten genereren . Maar 
net als in de natuur bestaat er willekeurigheid binnen een patroon . Deze 
willekeurigheid kan ook worden ingebracht, zodat de uitvoer steeds anders is. 
Dit geeft de ontwerper tijdens het ontwerpproces de mogelijkheid om binnen 
een aanzienbare korte tijd vele mogelijkheden uit te werken . 

Het ontwerpen door middel van structuren en patronen geeft een vrijheid 
binnen een wetmatigheid. Dit geeft de mogelijkheid om techniek en beweging 
met elkaar te combineren. De beweging vindt zich in de vrijheid en de techniek 
vindt zich in de wetmatigheid. Op deze manier is het mogelijk om op een vrije 
manier te ontwerpen, maar waarin de wetmatigheid zorgt voor de structuur. 
Di t is voor mij de manier om techniek en beweging met elkaar te laten 
verweven. Ter voorbereiding op de afstudeeropgave heb ik onderzoek gedaan 
naar het ontwerpen met structuren en patronen . Als oefening voor deze 
manier van ontwerpen heb ik een paviljoen ontworpen voor Serpentine Gallery 
in Kensington Garden te Londen. In mijn ontwerpproces voor het congres- en 
theatergebouw heb ik gebruik gemaakt van deze kennis . 
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4.2. Ontwerpvisie architectuur 

Het concept voor het congres- en theatergebouw is ontstaan uit de 
ontwerpvisie voor het theater en de belangrijkste eigenschap van beide 
functies, namelijk 'ontmoeting'. 

Ontwerpvisie theater 
De theaterzaal vormt de kern van het gebouw waarin de bezoeker in een 
wereld van illusie stapt. In het gebouw zullen de bezoekers en de acteurs strikt 
van elkaar gescheiden moeten worden om de wereld van illusie te bewaren. 
Beide gebruikersgroepen hebben een eigen ingang en volgen een andere route 
in het gebouw. Uiteindelijk komen deze twee groepen samen in de theaterzaal. 
De bezoeker van het theater zal op zijn route naar de theaterzaal verrast 
moeten worden door de ruimtelijkheid, het licht. het uitzicht. 'zien en gezien 
worden' en zijn of haar 'rol' in het gebouw. De route naar de theaterzaal 
is een overgangsfase tussen werkelijkheid (buiten) en illusie (theaterzaal) . 
In het gebouw, buiten de theaterzaal, vindt zich het ' theater van sociaal 
maatschappelijke gebeurtenissen en verwachtingen' plaats. 

Ontmoeting 
Tijdens de Wereldtentoonstelling heeft het congres- en theatergebouw de 
functie van congres. Hier kunnen mensen, culturen, nationaliteiten, ideeën, 
gedachten en kennis elkaar ontmoeten. Tijdens de congressen zullen zij van 
gedachten wisselen en hun kennis en ervaring met elkaar delen. Het onderlinge 
contact, het delen van kennis en het samen zoeken naar oplossingen en ideeën 
is daarin het belangrijkste doel. 

Na de Wereldtentoonstelling heeft het congres- en theatergebouw de 
functie van theater. In de theaterzaal delen zij een gezamenlijke beleving, 
de voorstelling. Het gevoel van collectiviteit en het contact met acteurs en 
publiek heeft daarin een centrale rol. Maar ook buiten de theaterzaal staat 
de ontmoeting, zien en gezien worden en flaneren centraal. Het 'theater van 
sociaal maatschappelijke gebeurtenissen'. 
Het centrale thema 'ontmoeting' is de basis voor het concept voor het ontwerp 
van het congres- en theatergebouw. 
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De stedenbouwkundige situatie, de ontwerpvisie voor congres en theater en 
de ontwerpvisie voor de vormgeving van het gebouw hebben geleid tot het 
concept voor het ontwerp van het congres- en theatergebouw. 

Stedenbouwkundige situatie 
Het masterplan voor de Expo en Post-Expo en de locatie van het congres- en 
theatergebouw brengen de volgende ontwerpaspecten met zich mee: 

Het visuele einde van de straat die gevormd wordt door de 
kl i maatpavi ljoens; 
De begrenzing van het plein dat gevormd wordt met het paviljoen 
'ijs en sneeuw' en 'tropisch regenwoud', de paviljoenbrug en de 
watertoren; 
De bemiddelende rol van de structuur van het plein met de 'tentakels' 
naar de watertoren en de paviljoen brug. 
Het dak als vijfde gevel door de nabije aanwezigheid van de 100 meter 
hoge watertoren; 
De twee verschillende karakters van de locatie zijn: het stedelijke 
karakter naar het terrein van de Wereldtentoonstelling en het 
landschappelijke karakter van het Ebro-landschap; 
De twee-lagenstructuur zorgt ervoor dat er een entreemogelijkheid is 
op niveau 0 +Pen op niveau 6000 +P. 

Ontwerpvisie congres en theater 
Mijn hoofdvraag is: 'Hoe kan ik de functie van congres en theater in mijn 
ontwerp vormgeven, waarbij de thema's ontmoeting, dynamiek, beweging, 
ruimtelijkheid, routing, 'zien en gezien worden' centraal staan?' 
Vanuit deze hoofdvraag heb ik mijn ontwerpvisie voor het congres en theater 
ontwikkeld. Deze heeft betrekking op het functionele en programmatische 
invulling van het ontwerp: 

Strikte scheiding van artiesten en bezoekers in het gebouw; 
Theaterzaal is de kern van het gebouw, maar de routing naar de zaal 
verdient net zoveel aandacht; 
Op de route naar de zaal zal een ruimtelijk spel van licht en donker, 
hoog en laag, smal en breed en 'zien en gezien worden' ervoor 
moeten zorgen dat er in het gebouw een 'theater van soéiaal, 
maatschappelijke gebeurtenissen en verwachtingen' plaatsvindt. 

Ontwerpvisie architectuur 
In het congres- en theatergebouw spele·n de thema's ontmoeting, dynamiek, 
beweging, ruimtelijkheid, routing en 'zien en gezien worden' voor mij een 
belangrijke rol. Deze thema's wil ik in de ontwerpvisie, het concept en de 
vormgeving van het gebouw één duidelijk en herkenbaar beeld geven. 

Met één centraal thema, ontmoeting, als basis voor het concept 
waarin de ruimtes niet het gebouw vormen, maar waar het gebouw de 
ruimtes vormt. 
Eén vormgeving of structuur dat vrijheid geeft aan ruimtelijke beleving 
en waar de complexiteit van een groot gebouw versimpeld wordt: 
vrijheid binnen wetmatigheid. 
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5.1. Concept 

Het thema 'ontmoeting' komt tot uitdrukking in het concept van de 
vormgeving voor het gebouw. De vormgeving van het gebouw moet 
uitdrukking geven aan de functie die het heeft. Het congres- en theatergebouw 
zal met zijn diversiteit aan soorten en aantallen mensen, culturen, talen en 
landen een dynamisch gebouw zijn dat altijd in beweging is. Deze functie
eigenschap wil ik tot uitdrukking laten komen in de vormgeving van het 
gebouw. Deze vormgeving heb ik gezocht in het belangrijkste element in het 
gebouw: zijn dragers. De wanden zie ik niet alleen als onderdeel van een 
gebouw, maar als vormgevend element. Zij vormen de ruimtelijkheid binnenin 
het gebouw en daarnaast ook het beeld van het totale ontwerp. De wanden 
staan symbool voor de stromingen, de ontmoeting en de diversiteit van mensen 
die het gebouw betreden. De functie van congres en theater heeft deze 
stromingen, diversiteit en ontmoeting van mensen nodig om te functioneren. 
De mensen in het gebouw vormen als collectief een congres of het publiek 
van een theatervoorstelling. Zij hebben elkaar nodig om het geheel te vormen. 
Deze symboliek komt ook terug in de vormgeving van het gebouw: de wanden 
hebben elkaar nodig om een gebouw te vormen. Maar ook op constructief 
opzicht zijn de wanden afhankelijk van elkaar. De wanden zijn de constructieve 
dragers van het gebouw en hebben elkaar nodig voor stabiliteit en de verdeling 
van de krachtenafdracht. 

De wanden zijn allemaallineair opgesteld, verdraaien zich op bepaalde 
momenten waardoor zij zich met elkaar verstrengelen . De verdraaiing van de 
wanden staat in relatie tot de draaiing van de twee hoofdvolumes die gevormd 
worden door de grote en kleine zaal. De draaihoek van de wanden en twee 
hoofdvolumes is 30 graden. 
In de vormgeving van de wanden zit daardoor een vrijheid binnen een 
wetmatigheid. De wetmatigheid zit hem in het systeem van draaiing van de 
wanden met 30 graden. De wand zal daardoor de ene keer in lijn staan met 
het ene hoofdvolume en de andere keer met het andere hoofdvolume. Binnen 
deze wetmatigheid zit nog genoeg vrijheid om te bepalen wanneer de wand 
30 graden draait. Dit geeft mij als ontwerper de m<?gelijkheid om binnen het 
systeem van de wanden zelf te bepalen hoe de ruimtelijkheid, organisatie en 
routing van het gebouw eruit komt te zien . 

Het thema 'ontmoeting' komt alle niveaus van het ontwerp terug. Op 
stedenbouwkundig niveau zal de ontmoeting van de twee hoofdvolumes 
inspelen op de stedenbouwkundige situatie van het masterplan . Maar ook op 
het gebied van materialisering zal de 'ontmoeting' van verschillende materialen 
centraal staan . 
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entree 

Situatietekening schaal 1:6000 

1 =congresgebouw 
2 = watertoren 
3 = paviljoenbrug 
4 = paviljoen 'ijs en sneeuw' 
5 = paviljoen' tropisch regenwoud' 
6 =paviljoen 'woestijnen en oases' 
7 = paviljoen 'gematigd bos' 
8 = paviljoen 'grote rivieren' 
9 = paviljoen 'wereld rivieren' 
10 = paviljoen 'grasland, steppes en savannes' 
11 =paviljoen 'eilanden en kusten' 
12 = badhuis 
13 = paviljoen 'bergen en hoogvlaktes' 
14 = paviljoen van Aragon 
15 = paviljoen van Spanje 
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5.2. Stedenbouwkundige situatie 

Het ontwerp van het congres- en theatergebouw speelt in op deze rol binnen 
het masterplan. Het gebouw heeft twee hoofdvolumes waarin de twee zalen in 
zijn opgenomen, een grote zaal voor 1500 mensen en een kleine zaal voor 700 
mensen . Deze twee volumes zijn de basis voor de vorm van het gebouw. De 
positie van deze twee volumes zijn afgeleid uit de locatie. Het eerste volume 
staat in lijn met de paviljoens die de straat vormen. Het tweede volume staat 
in lijn met de watertoren en het pavil j oen 'ijs en sneeuw', namelijk 30 graden 
gedraaid ten opzichte van het eerste volume. 
Door de positie van de twee volumes binnen het masterplan, heeft het con
gres- ent theatergebouw een relatie tot de paviljoens, de watertoren en de 
paviljoenbrug. 

Voor de vormgeving van het gebouw betekent dit dat door de draaiing en ont
moeting van de twee volumes ten opzichte van elkaar er een natuurlijke open
ing ontstaat. Een opening waarin de bezoekers vanuit de straat recht op af 
lopen en op het punt waar de twee volumes in elkaar opgaan de entree vormt. 
Het visuele einde van de straat vormt de entree van het gebouw. 
De twee volumes, met hun zaal en foyer, hebben een eigen karakter en ont
moeten elkaar daar waar de gezamenlijke functies het gebouw tot één geheel 
maakt. 

De lagenstructuur binnen het masterplan zorgt ervoor dat er op twee plaatsen 
een entreemogelijkheid is, op niveau P = 0 en op niveau 6000 +P. In de organi
satie van het congres- en theatergebouw zullen de twee gebruikersgroepen, de 
artiesten en de bezoekers, strikt van elkaar gescheiden worden. De lagenstruc
tuur geeft daarbij de mogelijkheid om de twee gebruikersgroepen ieder een 
eigen entree te geven. De artiesten zullen het gebouw betreden op het niveau 
P = 0 en de bezoekers zullen op niveau 6000 +P binnenkomen. 

93 



De visuele beëndiging van de straat 
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De natuurlijke opening door de draaiing van de twee hoofdvolumes 
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5.3. Ontwerp 

Het concept van de verstrengel ing van de wanden geeft genoeg vrijheid om 
de ruimtelijkheid, de organisat ie en de routing te bepalen. De theaterzaal 
is met zijn grote volume en strenge eisen een bepalende factor in de 
vormgeving van het congres- en theatergebouw. De rol, die zij speelt in het 
concept voor het gebouw, is bijna onvermijdelijk . De twee zalen hebben in 
de stedenbouwkundige situatie en de vorm van het gebouw een hoofdrol 
gespeeld . De zaal is misschien wel de meest bepalende ruimte in het gebouw, 
toch zal hij in de vormgeving niet de belangrijkste plaats innemen. 
In mijn ontwerpvisie zie ik het congres- en theatergebouw als een totale 
ervaring dat de bezoeker ondergaat. De theaterzaal is onderdeel van deze 
ervaring en daarmee onderdeel van het gebouw. Het concept voor de 
vormgeving van het gebouw is gericht op de functie die het gebouw heeft en 
niet op de bepalende invloed van de theaterzaal. 
De verstrengeling en de draaihoek van de wanden maken de verschillende 
ruimtes en bepalen de vormgeving van het theatergebouw. 

Ontmoeting van materialen 
Ook in de materialisering vari het gebouw wil ik het thema ontmoeting terug 
laten komen. De hoofdvorm van het gebouw bestaat ui t de twee volumes 
van de zalen die samenkomen . Deze volumes worden vormgegeven door 
middel van de verstrengeling van de wanden. Dit geeft al een aanleiding voor 
de materialisering. De twee volumes van de zalen krijgen ieder een eigen 
materialisering. Hierdoor hebben zij beiden een andere sfeer, ook al vormen zij 
één gebouw. Op het punt waar de volumes samen komen, zullen zij met elkaar 
verweven worden. Door deze verweving van de wanden, zullen de materialen 
'uitlopers' hebben naar het andere materiaal. De wanden geven met hun 
materialisering ook de aanleiding van de materialisering van de vloeren en het 
dak. Deze zal de wanden 'volgen' en hetzelfde materiaal krijgen . 
Om de ontmoeting van twee materialen extra te versterken, heb ik gekozen 
voor twee verschillende materialen, namelijk schoon beton en de houtsoort 
Jatoba. Het schone beton heeft een massieve, koele en strakke uitstraling, 
in tegenstelling tot het Jatoba dat een warme, sfeervolle en fijne structuur 
heeft. Het schone beton wordt toegepast in de grote zaal en het Jatoba wordt 
toegepast in de kleine zaal. De constructie, de materialisering en de detailering 
worden later in dit hoofdstuk toegelicht. 
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doorsnede 
SCHAAL 1:200 



11 

1 =kleedruimte o rkest 
2 =gang 
3 =opslag orkestbak 
4 =orkestbak 
5 =heren toiletten 
6 = dames toiletten 
7 =kleedruimte artiesten 
8 =toneel 

9 = zaal 
1 0 = eerste balkon 
11 =tweede balkon 
12 = regiecabine 
13 =foyer 

13 

14 = ontvangst I expositieruimte 
15 = kanto ren perso neel 
16 = toneeltoren 

99 



1 =entree artiesten 
2 = laden en lossen 
3 = stemkamer 
4 =repetitieruimte 
5 =toiletten 
6 =trappenhuis 
7 =liften 
8 =kleedruimte orkest 
9 =orkestbak 
10 =opslag orkestbak 
11 = magazijn theatertechniek 
12 =opslag 
13 = werkplaats 
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5.4. Organisatie en routing 

In de organisatie van het gebouw hebben de bezoekers en de artiesten een 
eigen entree en een eigen gebied. Dit betekent dat de twee groepen strikt ges
cheiden worden en pas in de theaterzaal met elkaar in contact komen. 

5.4.1. Artiesten 
Op de onderste twee lagen, P = 0 en 4000 +P, bevindt zich het gebied van de 
artiesten. De entree voor de artiesten ligt op het niveau 0 +P. De entree bevindt 
zich tussen de twee zalen en is daarmee de centrale entree voor alle artiesten 
van beide zalen . 

Entree en laden en lossen 
De entree van de artiesten en het personeel is gelegen op het niveau 0 +P. De 
artiesten en het personeel komen op hetzelfde punt binnen als de bezoekers 
alleen dan een niveau lager. Op ditzelfde punt komen ook de vrachtwagens 
binnen voor het laden en lossen van goederen en theaterstukken. Het punt van 
laden en lossen ligt tussen de twee toneeltorens. Door de centrale ligging kun
nen beide toneeltorens vanuit het punt van laden en lossen bediend worden. 
De vrachtwagens, maximaal drie, kunnen in het gebouw geparkeerd blijven, 
dit in verband met de kostbare stukken die vaak een theaterproductie met zich 
mee brengt . 
Het personeel kan via de lift naar de kantoren die gelegen zijn op het niveau 
20000 +P. 

Theaterondersteunende ruimten 
Vanuit de entree aan de voorzijde van het gebouw, lopen de artiesten via een 
brede gang richting de achterzijde van het gebouw. Op het niveau 0 +P liggen 
de theaterondersteunende ruimten. Hierbij gaat het om de orkestbak, extra 
kleedruimten, stemkamer, warming-up ruimte. Deze ruimten zijn onderge
bracht onder het toneel van de grote zaal. De opslag en de werkplaatsen zijn 
ondergebracht onder het toneel van de kleine zaal. De kleine beschikt niet over 
een orkestbak. 
Voordat de artiesten in de foyer arriveren, komen zij via de brede gang langs 
de toegang tot het gebied van de theaterondersteunende ruimten . 

101 



1 =foyer artiesten 
2 = kleedruimten 
3 =toneel 
4 = zijtoneel 
5 =zaal 
6 =trappenhuis 
7 = liften 
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Foyer artiesten 
Vanuit de brede gang vervolgen de artiesten hun weg via een trap naar de 
foyer van de artiesten op het niveau 4000 +P. Deze foyer is gelegen aan de 
achterzijde van het gebouw, waar zij uitzicht hebben over de Ebro en het 
landschap. In de foyer zijn zij volledig afgescheiden van de drukte en mensen 
die naar het congres en theatergebouw komen. Zij kunnen zich in alle rust 
voorbereiden . De foyer ligt tussen beide zalen in en kan dus ook gebruikt 
worden door de artiesten van beide zalen . 

Kleedruimten 
De twee zalen beschikken wel over eigen kleedkamers . De beide gebieden van 
de kleedkamers zijn via de foyer van de artiesten bereikbaar. De kleedruimten 
zijn gelegen aan de achterzijde van het gebouw, achter de toneeltoren . 
De kleedruimten hebben verschillende formaten, waaroor zij door één of 
meerdere artiesten gebruikt kunnen worden. Op het niveau 0 +P liggen extra 
kleedruimten die bij ruimtegebrek door beiden zalen gebruikt kunnen worden. 
Ook vanuit de kleedruimten is er uitzicht over de Ebro en de meander. Het 
gebied van de kleedruimten heeft twee toegangen naar het toneel, aan de 
linker en rechterzijde. 

Toneel en toneeltoren 
Het toneel is voor de artiesten via de achterzijde bereikbaar. De toneeltoren 
beschikt over een stalen constructie waaraan de decorstukken kunnen worden 
bevestigd . Met een mechanisch systeem kunnen de verschillende decorstukken 
worden bediend . De toneeltoren in de grote zaal heeft een hoogte van 25 
meter en de toneeltoren van de kleine zaal heeft een hoogte van 20 meter. 
Bovenin de toneeltoren is een brug aanwezig die toegang biedt tot de 
staalconstructie van de decorstukken en de spots die tijdens de voorstelling 
bediend kunnen worden. 
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1 = entree bezoekers 
2 =centrale hal 
3 =toneel 
4 = zijtoneel 
5 =zaal 
6 =trappenhuis 
7 = liften 
8 =foyer grote zaal 
9 =foyer kleine zaal 
10 =entree zaal 
11 =invaliden toilet 
12 = regiecbine 
13 =café I restaurant 
14 = terras 

14. 

15 =ontvangt I expositieruimte 
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5.4.2. Bezoeker 
Vanaf het niveau 6000 +P bevindt zich het publieke deel. De bezoekers komen 
binnen vanaf het plein op het niveau 6000 +P. 
Beide gebruikersgroepen hebben binnen het gebouw een eigen wereld. De 
relatie tussen deze twee werelden ligt in de vormgeving van de wanden die in 
beide werelden de ruimtelijkheid bepalen. 

De organisatie van het gebouw is zo opgesteld dat de bezoekers één vaste 
route volgen. Een route die de bezoeker meeneemt door het gebouw heen 
en alle aspecten van het gebouw laat zien. De twee theaterzalen zijn aan de 
zijkanten van het gebouw geplaatst, waardoor er in het gebied tussen de twee 
zalen het centrum van de ontmoeting kan plaatsvinden. Binnen de route volgen 
de verschillende ruimtes elkaar op. De ruimtes die geleidelijk in elkaar over 
gaan zorgen ervoor dat de bezoeker op de weg naar de theaterzaal een spel 
van licht en donker, hoog en laag, smal en breed, intiem en groots en op hun 
route zien en gezien worden. In de ruimtelijkheid van het gebouw komt tevens 
de hiërarchie van de ruimtes naar voren. Belangrijke ruimten hebben een hoog 
en breed karakter, minder belangrijke ruimten hebben meer een laag en smal 
karakter. 
In de beschrijving van de organisatie wordt de route in het congres- en 
theatergebouw beschreven en geïllustreerd. 
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1 =foyer grote zaal 
2 =foyer kleine zaal 
3 =entree zaal 
4 =zaal 
5 =toiletten 
6 =trappenhuis 
7 = liften 
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1 =foyer grote zaal 
2 =centrale trap 
3 =entree zaal 
4 =zaal 
5 = toiletten 
6 = trappenhuis 
7 =liften 
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Entree 
Door de draaiing van de twee hoofdvormen ontstaat er een natuurlijke 
opening tussen deze volumes. De hoogte en de draaiing van de wanden ten 
opzichte van elkaar zorgen ervoor dat de bezoeker in een soort trechtervorm 
terecht komt. De hoogte van het gebouw en daarmee ook de hoogte van de 
'trechtervorm' geven de naderende bezoeker een imponerend gevoel. 
Op het punt waar de wanden zich met elkaar verstrengelen is de entree van 
het gebouw. 

109 



110 



Entreehal, kassa en garderobe 
Bij binnenkomst van het gebouw komt de bezoeker in een grote, hoge en 
lichte entreehaL De verhouding tussen mens en ruimte is in de entreehal erg 
groot. De bezoeker zal zich daarom in deze ruimte klein voelen. 
In deze entreehal kan de bezoeker boven zich zien hoe de verschillende 
wanden zich met elkaar verstrengelen . Het is de centrale plek in het gebouw 
waar de route door het gebouw begint, maar waar ook de routing verder 
in het gebouw zichtbaar wordt. In de wanden zijn verschillende openingen 
gemaakt, waardoor er doorkijkjes ontstaan . Deze doorkijkjes zorgen ervoor dat 
de verschillende bezoekers elkaar bewust of onbewust kunnen zien of gezien 
worden. De openingen nodigen uit om er doorheen te kijken en bevorderen op 
die manier het visuele contact tussen de bezoekers. 

In de entreehal bevinden zich ook de kassa en de garderobe. Deze functies 
zijn minder belangrijk in het gebouw en zijn daarom ook ruimtelijk minder 
aanwezig. Zij vormen een onderdeel van de entreehal, maar ook weer niet. 
Aan beide zijkanten van de entreehal zijn er openingen gemaakt in de wanden 
waarachter zich deze functies bevinden. In deze ruimten bevindt zich ook de 
toegang tot de liften. De toegang tot de liften ligt daarmee niet direct in het 
zicht en zal de bezoeker stimuleren via de grote trap de route te volgen naar 
de centrale hal. 
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Centrale hal 
Vanuit de entreehal bereikt de bezoeker via de grote trap omhoog de centrale 
hal. Ruimtelijk gezien bevindt het zich aaneengesloten met de entreehaL maar 
het karakter van deze ruimte is anders. Dit is de reden waarom deze ruimte 
apart omschreven wordt. 
Bovenaan de trap bevindt de bezoeker zich aan de achterzijde van het gebouw. 
Deze zijde van het gebouw ligt in het Ebro-landschap en aan het water. Een 
grote glazen gevel zorgt voor een mooi uitzicht over de Ebro en zijn meander. 
Er is vanuit deze ruimte geen zicht op het terrein van de Wereldtentoonstelling . 
De centrale hal is de plek waar de mensen ontvangen worden en kunnen 
bepalen hoe zij hun route vervolgen . Aan de rechterzijde van de hal bevindt 
zich een multifunctionele ruimte die ingezet kan worden als congresruimte, 
expositieruimte of ontvangstruimte. Aan de linkerzijde ligt het café I restaurant 
van het gebouw. Het restaurant is vrij toegankelijk, ook voor mensen die niet 
naar het congres of theater gaan. 
In de centrale hal splitst de route naar de twee zalen zich in tweeën. In de hal 
wordt de keuze gemaakt naar welke zaal de bezoeker wil en kan vanaf hier de 
route naar die zaal vervolgen. 

--
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Café I restaurant en terras 
Aan de achterzijde van het gebouw, met uitzicht op de Ebro en de meander, 
ligt het café I restaurant en terras. Het café I restaurant is voor iedere bezoeker 
vrij toegankelijk, ook de mensen die niet voor een congres of voorstelling 
komen. 
Het café I restaurant is, door openingen in de wanden, vanuit de centrale hal 
bereikbaar. De ruimte van het restaurant is erg hoog en door de grote glazen 
gevel heeft het een open en licht karakter. 

Expo-ruimte/ ontvangstruimte 
Aan de andere zijde van de centrale hal, ook aan de achterzijde van het 
gebouw, ligt een multifunctionele ruimte . De hoge en lichte ruimte kan 
gebruikt worden als ontvangstruimte tijdens de Wereldtentoonstelling. De 
ruimte kan ook gebruik worden als bijeenkomstruimte, expositieruimte of extra 
ruimten voor het restaurant. 
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Route naar de foyer 
Vanuit de centrale hal kan de bezoeker zijn route vervolgen naar de grote zaal 
of de kleine zaal. Deze route gaat langs de entreehal richting de voorzijde van 
het gebouw. De ruimte waardoor de route loopt is smal en hoog. Deze ruimte 
heeft daardoor een ander karakter dan de vorige ruimte. Door de smalle ruimte 
zal de bezoeker zich meer in verhouding voelen met zijn omgeving. De smalle 
ruimte zorgt er ook voor dat de vele bezoekers zich dichterbij elkaar door 
de ruimte moeten bewegen. In vergelijking met de ruimte waar de bezoeker 
vandaan komt waar het contact tussen de bezoekers voornamelijk bestond 
uit visueel contact, zal de smalle ruimte waardoor de route volgt de mensen 
letterlijk dichterbij elkaar brengen. 
In de wand die de entreehal en de route naar de foyer scheidt, zijn op 
verschillende plaatsen openingen gemaakt. Dit geeft de bezoeker de 
mogelijkheid om vanuit zijn veilige positie in de smalle ruimte naar beneden te 
kijken wat er zich afspeelt in de entreehaL 

-
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Foyer 
De route naar de foyer heeft de bezoeker weer aan de voorkant van het 
gebouw gebracht. De foyer is gelegen op 10000 +P is 'hangt' daarmee vier 
meter boven het plein. De grote glazen gevel zorgt ervoor dat de bezoeker 
uitzicht heeft over het terrein van de Wereldtentoonstelling, de Ebro en de 
stad Zaragoza. In de foyer zorgt de lineairiteit van de wanden ervoor dat er 
binnen de foyer verschillende ruimten ontstaan. De bezoeker kan daarmee niet 
met één blik de hele foyer overzien, maar zal zich door de ruimten moeten 
bewegen. De verschillende niveaus, de verschillende ruimtelijk verhoudingen 
en de richting van de wanden zorgen ervoor dat de foyer op geen enkel punt 
hetzelfde is. 
De wanden in de foyer bepalen het blikveld naar buiten van de bezoeker. De 
verschillende richtingen van de wanden zorgen daardoor dat het uitzicht in het 
blikveld altijd anders is. Het ene blikveld is gericht op de Wereldtentoonstelling, 
en het andere blikveld gericht is op de binnenstad van Zaragoza. 
Vanuit de foyer heeft de bezoeker goed uitzicht op het gebied en het plein 
ervoor. De bezoeker kan kijken naar het schouwspel dat zich afspeelt op het 
plein. Maar waar de bezoeker misschien niet altijd bewust van is, het gebeurd 
ook andersom. De mensen buiten het congres- en theatergebouw zien de 
bezoekers in de foyer. De foyer is voor hen als een soort podium verheven 
boven het plein. De bezoekers binnen in de foyer vormen daarmee bewust of 
onbewust een schouwspel voor de mensen buiten op het plein. 
Het bewust of onbewust 'zien en gezien worden' krijgt in deze ruimte de volle 
kans. 
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Theaterzaal 
De foyer is aan de achterzijde van de zaal gelegen. Vanuit de foyer komt de 
bezoeker in een kleine gang die hem leidt naar de zaal. Vanuit deze kleine 
ruimte komt de bezoeker uiteindelijk in de zaal. De overgang in ruimtelijkheid 
is hier erg groot. Vanuit de foyer naar een kleine gang en vanuit deze kleine 
gang naar de grootste ruimte van het gebouw, de zaal. 
De grote zaal heeft een capaciteit van 1200 mensen, de kleine zaal heeft 
een capaciteit van 650 mensen . De zaal heeft een diamanten vorm die wordt 
gemaakt door de verschillende wanden. Deze vorm zorgt voor een goede 
akoestische reflectie van het geluid. 

Het podium is een binnenplaats podium waardoor de scheiding tussen publiek 
en acteurs het meest wordt gewaarborgd. Hierdoor kan de bezoeker vanuit zijn 
veilige voyeurspositie het toneelspel aanschouwen en zijn of haar fantasie de 
vrije loop laten gaan . 
De zaal heeft een 'diamantvorm' en is zo ingericht dat er contact tussen het 
publiek onderling goed mogelijk is. De rijen staan opgesteld in een ronde 
boog. Zo heeft het publiek overzicht over de gehele rij. Daarnaast loopt 
het balkon aan de zijkanten van de zaal naar beneden. Dit zorgt ervoor dat 
een contact mogelijk is tussen het publiek in de zaal en het publiek op het 
balkon. Het visuele contact van publiek onderling zorgt ervoor dat zij een 
collectiviteitgevoel krijgen, zij aanschouwen samen het toneelspel. 
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Naar de vergaderzalen 
Naast de twee grote zalen die het gebouw heeft, zijn er ook nog kleinere 
vergaderzalen in het gebouw. Tijdens de Wereldtentoonstelling kunnen 
deze vergaderzalen gebruikt worden voor congressen . Maar ook na de 
Wereldtentoonstelling kan het gebouw naast zijn theaterfunctie ook zijn 
congresfunctie behouden. 
Op de verdieping van 14000 +P ligt boven de entree van het gebouw een 
verbinding tussen de foyer van de kleine zaal en de foyer van de grote zaal. 
Deze komt voort uit de verstrengeling van de wanden . 
Vanuit deze verbind ing volgt een grote trap die de bezoeker naar het niveau 
van 20000 +P brengt. Deze trap ligt boven de entreehal en kan door zijn 
centrale ligging door bezoekers uit beide zalen gebruikt worden. Vanuit de 
trap is het mogelijk om door de openingen in de wand een blik te werpen in de 
entreehal en centrale hal van het gebouw. Zo houdt de bezoeker overzicht in 
het gebouw en ziet h ij wat er zich onder hem of haar afspeelt. 
De trap leidt de bezoeker naar de achterkant van het gebouw. Vanuit de 
vergaderzalen heeft de bezoeker een wijds uitzicht over de Ebro en de 
meander. 
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In de krachtenafdracht en stabiliteit zullen de wanden samen moeten werken met de 
vloeren, het dak, de stalen liggers en de vakwerkliggers 
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5.5. Technische uitwerking 

5.1. Constructie 

Krachtenafdracht 
De constructie van het gebouw is onderdeel van het concept van het 
ontwerp, de wanden die met elkaar verstrengelen. De draagconstructie 
van het gebouw wordt gevormd door de verschillende wanden. Zij zullen 
de verticale krachtenafdracht voor hun rekening nemen. De wanden zullen 
in de krachtenafdracht samen moeten werken met de vloeren, balken, 
vakwerkliggers en het dak van het gebouw. Zij zullen zorgen voor een 
horizontale evenredige verdeling van de krachten naar de verschillenden 
wanden. 
De constructie wordt uitgevoerd met 'in het werk gestort' schoon beton. Dit 
betekent dat de constructie in het gebouw voor een groot gedeelte zichtbaar 
blijft. De constructieve wanden zullen onderdeel uitmaken van de vormgeving 
van het gebouw. Het deel van het gebouw waar hout wordt toegepast, zal de 
constructie worden 'ingepakt'. 
In de vormgeving van het gebouw is een groot overstek opgenomen: de foyers 
van de zalen 'hangen' boven het plein. Dit overstek zal opgevangen moeten 
worden door de verschillende wanden. De wanden kunnen gezien worden als 
schijven waarin de vakwerkanalogie toegepast kan wordt om het overstek te 
overbruggen. 
Het overstek bepaald de dikte van de verschillende wanden. In de doorsnede, 
waar het overstek begint, zullen de meeste krachten werken. Deze doorsnede 
is van iedere wand getoetst op de schuifspanning dat betrekking heeft op de 
eventuele toepassing van dwarskrachtwapening (drukkracht). Daarnaast is de 
doorsnede van iedere wand getoetst op de oppervlakte van de wapening ten 
opzichte van de doorsnede van de wand (trekkracht). Daarnaast is een tweede 
doorsnede, op het punt waar de vakwerkdiagonaal eindigt, op dezelfde punten 
getoetst. De krachten die op de wanden werken is voor iedere wand anders. 
Dit betekent dat ook de dikte van iedere wand zal verschillen. De wanden, die 
voor een groot gedeelte in het zicht zullen blijven, zullen aan de hand van hun 
dikte de bezoeker vertellen hoe zwaar zij belast worden. . 
De volledige berekeningen van iedere wand en de constructieonderdelen zijn te 
vinden in bijlage 111. 

Vloeroplegging 
De vloeren in het gebouw worden opgelegd tussen de verschillende wanden. 
Aan de voorzijde en de achterzijde van het gebouw worden stalen HE-M 
profielen tussen de wanden geplaatst ten behoeve van de oplegging van de 
vloeren. De stalen profielen zijn niet direct op de uiteinden van de wanden 
geplaatst, maar liggen iets naar achter. Hierdoor is het mogelijk om de vloeren 
aan de voorzijde van het gebouw, die in het zicht is, te verjongen. De dikte van 
de vloer dat in het zicht is in het gevelbeeld blijft hierdoor beperkt. 
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Constructieve wanden en vloeroplegging 
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Toetsing van de wanden op schuifspanning en oppervlakte wapening 

---· ---2 

Vakwerkanalogie per wand (schaal 1 :500) 
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de vloeren werken als 
schijf en zijn vcrbonden 
met de stabiliteitswanden._ 
t.b.v. opname torsiemoment 
door windbelasting 

De stabiliteitswanden van het gebouw zijn gearceerd (schaal 1 :500) 
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Stabiliteit 
Door de verdraaiing van de wanden zal de wand de neiging hebben uit balans 
te raken. Het is hier van belang dat de constructie tussen de verschillende 
wanden als een schijf werken. De constructie wordt in het werk gestort 
waardoor de verbindingen van de verschillende gebouwdelen monoliet worden. 
De stabiliteit van het gebouw wordt gevormd door een stijve kern waarin de 
stabiliteitswanden in elke richting van het gebouw stabiliteit kunnen geven . 
Deze kern wordt gevormd door de twee toneeltorens en de vier trappenhuizen. 
Om het torsiemoment van de windbelasting op te vangen dienen de vloeren 
in de toneeltorens en de theaterzalen aan de stabiliteitswanden te worden 
verbonden en als schijf te funct ioneren. 
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Akoestiek van de grote zaal (schaal 1 :500) 
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5.2. Akoestiek 

In de congres- en theaterzalen is een goede akoestiek in de ruimte erg 
belangrijk . Om een goede akoestiek te bereiken zijn elementen als de vorm, 
het volume en de materialisering van de ruimte bepalend. De vorm van de 
theaterzalen, de diamantvorm, zorgt met zijn schuine wanden voor een 
akoestische reflectie van het geluid. Ook het plafond in de zaal heeft een 
grote invloed op de geluidsreflectie. Het plafond in de theaterzalen bestaat uit 
verschillende delen die ieder onder een andere hoek zijn opgehangen. Dit zorgt 
ervoor dat het geluid in verschillende richtingen in de zaal wordt gereflecteerd . 

De nagalmtijd is één van de belangrijkste akoestische eigenschappen van een 
ruimte. Voor ruimten die hogere eisen stellen aan de akoestiek zijn ook de 
diffusiteit en het juiste gebruik van reflecties tegen wanden van belang. In het 
onderzoek naar de akoestische eigenschappen van de theaterzalen heb ik mij 
beperkt tot de belangrijkste eigenschap: de nagalmtijd. 
De nagalmtijd is gedefinieerd als de tijd die verloopt voordat. als een 
geluidsbron wordt uitgeschakeld, het geluidsniveau 60 dB is gedaald. 
De nagalmtijd is afhankelijk van de absorptie van de ruimte . Hoe meer 
geluidsabsorptie aanwezig is, hoe korter de nagalmtijd . De geluidsabsorptie 
wordt bepaald door de materialen waarmee de ruimte is afgewerkt, de 
inrichting van de ruimte en het aantal mensen dat in de ruimte aanwezig is. 
De richtwaarden voor de nagalmtijd is voor elk soort ruimte verschillend . De 
richtwaarde van de nagalmtijd voor een kantoorvertrek is 0,5- 0,7 seconde, 
voor een schouwburg is dit 0,9 - 1,3 seconde, voor een opera is ditl ,2 - 1,6 
seconde en voor een concertzaal 1.7- 2,3 seconde. voetnoot 

De nagalmtijd (T) van een ruimte kan berekend worden door de formule van 
Sabine: 

T = 1/6 *V/A 

T = nagalmtijd in seconden 
V= het volume van de ruimte in m3 
A= de aanwezige geluidsabsorptie in m2 

De nagalmtijd van de twee theaterzalen is met de formule van Sabine 
berekend. Zowel de grote als de kleine theaterzaal heeft een nagalmtijd van 
1,3 seconde. Hiermee voldoen de zalen aan de richtlijnen van de schouwburg 
en voor de opera. 
In bijlage 11 is de volledige berekening te vinden. 
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Impressie materialisering 
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5.3. Materialisering 

De materialisering van het gebouw komt voort uit het concept: ontmoeting. 
De hoofdvorm van het gebouw bestaat uit de twee volumes van de zalen 
die samenkomen. Deze volumes worden vormgegeven door middel van 
de verstrengeling van de wanden . Dit geeft al een aanleiding voor de 
materialisering. De twee volumes van de zalen krijgen ieder een eigen 
materialisering. Hierdoor hebben zij beiden een andere sfeer, ook al vormen zij 
één gebouw. Op het punt waar de volumes samen komen zullen zij met elkaar 
worden verweven. Door deze verweving van de wanden zullen de materialen 
'uitlopers' hebben naar het andere materiaal. 

Gevelbekleding en wandafwerking 
De constructie van het gebouw wordt gemaakt van 'in het werk gestort' beton. 
De constructie is onderdeel van de vormgeving van het gebouw en zal daarom 
zichtbaar blijven in de material i sering. Het beton wordt 'schoon' uitgevoerd, 
waardoor op de wanden geen afwerking meer nodig is. 
Om het thema 'ontmoeting' extra te benadrukken in de beleving van het 
gebouw heb ik gekozen voor twee verschillende materialen die met elkaar 
worden verweven : beton en hout. Het beton heeft een grove, koude en 
massieve uitstraling. Het hout heeft een fijne en warme uitstraling. Twee 
contrasterende materialen die samen één gebouw vormen . 
De houtsoort die gebruikt wordt voor de gevelbekleding is Jatoba. Jatoba heeft 
goede mechanische eigenschappen en duurzaamheidklasse I. Het heeft een 
rood-bruine kleur en een fijne nerf. Het hout geeft daardoor een goed contrast 
met de grof en koele uitstraling van het beton. Daarnaast refereert de rood
bruine kleur van het hout naar de rode kleur die al van oudsher in het theater 
te vinden is. 
Ook in de structuur zullen beide materialen anders zijn . Het beton heeft een 
massief karakter en de houten gevelbekleding zal als geveldelen met een 
breedte van 200 mm op de gevel worden aangebracht. Om de rood-bruine 
kleur van het hout te behouden zal het hout vooraf met een olie bewerkt 
moeten worden. 

Jatoba-hout 

Glazen gevels 
Voor de glazen gevels aan de voor- en achterzijde van het gebouw wordt 
'structural glazing' toegepast . Hierdoor zijn er geen metalen (afwerk) profielen 
te zien aan de buitenzijde van het glas en ligt de nadruk op de beglazing. Dit is 
van belang om het beeld vanaf buiten naar de foyer niet te vertroebelen door 
de profielen van de beglazing. 
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Vloerafwerking 
De vloerafwerking zal, net als de gevelbekleding en wandafwerking, ook 
worden uitgevoerd in de materialen beton en hout. Welk materiaal waar wordt 
toegepast wordt afgeleid van de structuur en de afwerking van de wanden. De 
vloeren zullen in hun materiaal meegaan met de wanden waaraan zij liggen. 
Dit betekent dat ook in de vloer de ontmoeting van de twee materialen wordt 
verwerkt. 
Voor de houten vloerafwerking wordt gebruik gemaakt van dezelfde houtsoort 
als de wandafwerking: Jatoba. Deze houtsoort is ook zeer geschikt om als 
parketvloer te worden toegepast. 
De betonnen vloerafwerking zal bestaan uit geprefabriceerde betonnen platen. 
Ten behoeve van de water- en vuilbestendigheid worden de vloerdelen bewerkt 
met een kleurloze coating. 
De richting waarin de houten en betonnen vloerdelen worden gelegd is gelijk 
aan de lineaire richting van de wanden. Zij gaan met de 'stroom' mee. De 
naden tussen de platen en de parketdelen liggen parallel aan richting van de 
wanden. 

Dakafwerking 
De afwerking van het dak heeft hetzelfde principe en dezelfde materialen als 
de afwerking van de vloer. De afwerkingen van de vloer en het dak, tussen de 
verschillende wanden, is gelijk. Het dak ligt tussen de verschillende wanden, 
waardoor de structuur van de wanden ook op het dak zichtbaar is. 
De houten dakafwerking wordt uitgevoerd in houten delen van de houtsoort 
Jatoba. De houten delen worden bevestigd op een houten regelwerk dat in 
dezelfde richting ligt als het afschot. Onder de houten delen en het regelwerk 
wordt een bitumen dakbedekking aangebracht. Tussen de houten delen kan 
het water door de naden op de dakbedekking komen en onder het afschot 
worden afgevoerd. 
De prefab betonnen dakplaten zullen door middel van sta len voetjes op het dak 
worden bevestigd. De stalen voetjes zijn bevestigd op de betonnen dakvloer, 
waarna op de isolatie een kunststof dakbedekking wordt gegoten. Dit zorgt 
ervoor dat de voetjes geheel omsloten worden door de dakbedekking. Ook de 
betonnen platen worden met een kleine naad van elkaar bevestigd, waardoor 
het water tussen de naden op de dakbedekking komt. 

De aansluitdetails van de verschillende constructieonderdelen zijn te vinden in 
bijlage I. 
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Conclusie 

De doelstelling van mijn afstudeeropgave is het ontwikkelen van een 
ontwerpvisie, concept en vormgeving die de functie van het gebouw uitstralen 
en een actieve rol heeft in het gebruik en de beleving van het gebouw. In de 
functie van het congres- en theatergebouw spelen de thema's ontmoeting, 
dynamiek, beweging, ruimtelijkheid, routing en 'zien en gezien worden' een 
belangrijke rol. Deze thema's wil ik in de ontwerpvisie, het concept en de 
vormgeving van het gebouw een eenduidig en herkenbaar beeld geven. 
Mijn hoofdvraag is: 'Hoe kan ik de functie van theater en congres in mijn 
ontwerp vormgeven, waarbij de thema's ontmoeting, dynamiek, beweging, 
ruimtelijkheid, routing, 'zien en gezien worden' centraal staan?' 
In mijn afstudeeropgave wil ik het sociale en functionele aspect van ontwerpen 
met elkaar verweven. Met één centraal thema en concept zullen de ruimtes 
niet het gebouw vormen, maar vormt het gebouw de ru imtes. Een gebouw 
dat zijn functie symboliseert en uitstraalt, waar de mens centraal staat, één 
vormgeving heeft, die vrijheid geeft aan ruimtelijke beleving en waar de 
complexiteit van een groot gebouw versimpeld wordt. 
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Het congres- en theatergebouw is een veelzijdige functie en brengt functioneel 
en organisatorisch veel eisen met zich mee. Ook allijken de twee functies op 
het eerste gezicht veel op elkaar, zij zijn in doel en gebruik verschillend. Door 
de veelzijdigheid van de opgave, de grootte van het gebouw, de organisatie 
van alle ruimtes en de bepalende invloed van de zaal was het niet eenvoudig 
om één centraal thema te vinden voor het concept van het gebouw. 

Om het kader van de mijn afstudeeropgave te bepalen heb ik tijdens mijn 
ontwerpproces onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige situatie, mijn 
ontwerpvisie voor congres en theater en mijn ontwerpvisie voor architectuur. 
Uit dit onderzoek is een aantal kernpunten naar voren gekomen die ik 
belangrijk vind in mijn ontwerp. 
De ontwerpvisie voor het theater, waarin de theaterzaal centraal ligt, en 
de route naar de zaal bijna net zo belangrijk is, kwam al snel voort uit mijn 
onderzoek naar congres en theater. Daarbij is het belangrijk om de artiesten 
en bezoekers strikt gescheiden te houden. De artiesten kunnen zich daardoor 
rustig voorbereiden op de voorstell i ng en voor de bezoekers blijft de wereld 
van illusie in stand. 
Het concept voor vormgeving van het gebouw zou de thema's ontmoeting, 
dynamiek, beweging, ruimtelijkheid, routing en 'zien en gezien worden' 
moeten omvatten. Ik heb het concept daarom niet gezocht in de letterlijke 
functie van het gebouw, het congres en het theater, maar in de sociale functie 
van het gebouw: ontmoeting. De zaal, die vaak een grote invloed heeft op de 
vormgeving van het gebouw, is geen onderdeel van het concept maar heeft wel 
invloed gehad op de hoofdvorm van het gebouw. De zaa l w ordt gevormd door 
het concept: 'ontmoeting'. Deze ontmoeting heb ik tot uiting gebracht in de 
ontmoeting van wanden. De wanden vormen niet alleen de draagconstructie 
van het gebouw, zij geven het gebouw vorm, maken de verschillende ruimtes 
en geven een vrijheid in de routing en de ruimtel ijke beleving. 

De structuur van de wanden geeft v rijheid binnen wetma t igheid. Door de 
draaiing en de verstrengeling van de wanden straalt het gebouw dynamiek en 
beweging uit en wordt de complexiteit van een groot gebouw versimpeld. In 
het gebouw wordt de bezoeker op zijn weg naar de theaterzaal meegenomen 
door het hele gebouw. Er is één centrale route waarop het systeem van de 
wanden een spel speelt met licht en donker, hoog en laag, groot en klein en 
'zien en gezien worden'. 
Het concept voor het gebouw geeft daarmee antwoord op mijn wens om één 
centraal thema en concept te vinden die het gebouw kan vormgeven en die de 
thema's ontmoeting, dynamiek, beweging, ruimtelijkheid , routing en 'zien en 
gezien worden' omvat. Het ontwerp is een gebouw geworden dat zijn functie 
symboliseert en uitstraalt, waar de mens centraal staat, heeft één vormgeving 
dat vrijheid geeft aan ruimtelijke beleving en waar de complexiteit van een 
groot gebouw is versimpeld. 
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doorsnede 
SCHAAL 1 :500 
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regiecabine 

-~ I 

installatieruimte 

148 

vloerofwerl<ing 
cement dekvloer 50 mm 
betonnen vloer 200 mm 

., 

,-, 

vloerafwerl<ing 
cement dekvloer 
isolatie 1 00 mm 
betonnen vloer 300 mm 
isolatie 100 mm t.b.v. voorkomen koudebru~ 
draagconstruct.ie plafondafwerl<ing 
prefab betonnen platen 8200 

installatieruimte 



stallatiei'1Jimte 

1 , 

HE-600-t.l profiel 
gestart met de 
betonnen balk 

HE- 800-t.A proflel 
gestort met de 
betonnen balk 

vloerafwerking 
cement dekvloer 
isolatie 100 mm 
betonnen vloer 300 mm 

SCHAAL 1:20 

opvang HWA 



installatieruimte 

150 

houten vloerafwerking 
cement dekvloer 
lsolotie 1 00 mm 
dompremmende loog 
betonnen vloer 300 mm 
dompdoorlatende folie 
isolatie 100 mm t.b.v. voorkomen koudebrug 
draagconstructie plafond 
houten plofondafwerking 

installatieruimte 

betonnen binnenspouwblad 300 mm 
dompremmende loog 
isolotie 100 mm 
luchtspouw 20 mm 
prelob betonnen geveldelen 



installatieruimte 
ventilatie 

installatieruimte 

installatieruimte 
ventilatie 

, 

betonnen binnenspouwblad 300 mm 
dompremmende loog 
isolatie 1 00 mm 
luchtspouw 20 mm 
prefab betonnen geveldelen 

0 

installatieruimte 
ventilatie 

installatieruimte 

SCHAAL 1:20 
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opvang HWA 

houten dokbedekking 1 B mm 
stijl- en re<;jelwerk 
dokbedekking kunststof 
stalen profielen t.b.v. bevestiging houten dokplaten 
polystyreenschuim dakisolatie 100 mm 
gebitumeerd glasvlies als dempremmende loog 
betonnen binnenschil 250 mm 
houten plafonddelen 

houten vloerafwerking 
cement dekvloer 
isolatie 1 00 mm 
dampremmende loog 
betonnen vloer 300 mm 
dampdoorlatende folie 
regelwerk 
houten plafondofwerking 

HE-600-M profiel 
gestort met de 
betonnen bolk 

HE-BOO-M profiel 
gestort met de 
betonnen balk 
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foyer kleine zaal 

dwarsdoorsnede 
SCHAAL 1:20 
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isolatie onder afschot 
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I 
betonnen d dokbedekkinokploten 50 mm 

. stolen profi~e~u~ststof 
polystyreensch · .b.v. bevesti · 
gebitumeerd ~om doklsolotl g~ng beton 
betonnen d 9 osvfies als de 00 mm 
metalen plo~kvloer 250 mmempremmen 

onddelen 

instollotienJimte 



betonnen dakplaten 50 mm 
dakbedekking kunststof 
stalen profielen t.b.v. beveatiging betonnen dokplaten 
polystyreenschuim dokisolotie 1 00 mm 
gebitumeerd glasvlies als dempremmende loog 
betonnen dakvloer 250 mm 
metalen plafonddelen 

installatieruimte 

0 betonnen wand 600 mm 

• 

.. .. 

Q .. 

.. 

.. 

.. 

.. 
4 " 

.. 
.. . 

.. 

I 
jatobo dakplaten 18 mm 
regelwer1< t .b.v. bevestiging dakplaten 

' stolen profielen t.b.v. bevestiging regelwer1< dakplate 
dakbedekking kunststaf 
polystyreenschuim dakisolatie 100 mm 
gebitumeerd glasvlies als dempremmende laag 
betonnen dakvloer 250 mm 
stijl en regelwer1< plafond 
jotoba plafondplaten 

installatieruimte 

SCHAAL 1:20 
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Berekeningen Nagalmtijd kleine zaal 

vlak S (m2) 
plafond 399 
vloer 610 
wanden (hout afw.) 667 
beklede stoel (onbezet) 635 
één zittend persoon 635 
A (m2) 

T=1/6xV/A 
T = 1/6 x 4682/A 

Richtlijnen 
Schouwburg 
Opera 
Concertzaal 

T(s) 
0,9-1,3 
1,2 - 1,6 
1,7- 2,3 

Frequentie (Hz) 
125Hz 
a axS 
0,28 111,72 
0,04 24,4 
0,24 160,08 
0,15 95,25 
0,15 95,25 

486,7 

1,6 

frequentiegebied (Hz) 
125 250 500 

Geoorloofde afwijking 
t .o.v.500HZ 1,4 1,15 

250Hz 500Hz 
a axS a 
0,14 55,86 0,09 
0,04 24,4 0,06 
0,2 133,4 0,09 
0,3 190,5 0,3 
0,3 190,5 0,45 

594,66 

1,3 1,3 

1000 2000 4000 

0,9 0,9 0,9 

1000Hz2000Hz4000Hz 
axS a axS a 
35,91 0,06 23,94 0,05 
36,6 0,12 73,2 0,1 
60,03 0,04 26,68 0,04 
190,5 0,4 254 0,4 
285,75 0,45 285,75 0,45 
608,79 663,57 

1,2 1,2 

axS a 
19,95 0,1 
61 0,15 
26,68 0,12 
254 0,4 
285,75 0,45 
647,38 

1,0 

axS 
39,9 
91,5 
80,04 
254 
285,75 
751 ,19 

co 
Vl 



Berekeningen Nagalmtijd grote zaal 0'> 

~ 

Frequentie (Hz) 
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000 Hz 4000Hz 

vlak S (m2) a a x S a a x S a axS a a x S a axS a axS 
plafond 651 0,28 182,28 0,14 91,14 0,09 58,59 0,06 39,06 0,05 32,55 0,1 65,1 
vloer 1140 0,04 45,6 0,04 45,6 0,06 68.4 0,12 136,8 0,1 114 0,15 171 
wanden (hout afwerking) 1048 0,24 251 ,52 0,2 209,6 0,09 94,32 0,04 41,92 0,04 41,92 0,12 125.76 
beklede stoel (onbezet) 1170 0,15 175,5 0,3 351 0,3 351 0.4 468 0.4 468 0.4 468 
één zittend persoon 1170 0,15 175,5 0,3 351 0.45 526,5 0.45 526,5 0.45 526,5 0.45 526,5 
A (m2) 830.4 1048,34 1098,81 1212,28 1182,97 1356,36 

T=1/6xV/A 
T = 1/6 x8832/A 1,8 1.4 1.3 1.2 1,2 1,1 

Richtlijnen T(s) 
Schouwburg 0,9- 1,3 
Opera 1,2 - 1,6 
Concertzaal 1.7-2,3 

frequentiegebied (Hz) 
125 250 500 1000 2000 4000 

Geoorloofde afwijking 
t .o.v. 500HZ 1.4 1,15 0,9 0,9 0,9 
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Bijlage 111: 
constructieve 
berekeningen 
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Wand 1a 

15000 mm 



Wand 1a 
schematisch model t.b.v. berekening dikte wand 

_ ... 

------- L•15000 mrn 

toetsing 1: schulfspanninf In de doorsnede van de wand 

1 ~VIA< t1 

1 ~ optredende schuii'Panning (N/mm) 
V = rekenwaarde van de dwarskracht (N) 

(q t + ql + q3 + q4) • L 
A= oppervlakte van de betondoorsnede (h*d) (mm) 
t1 =grenswaarde van de schuifspanning zonder 

dwarskrachtwapening (afhankelijk van 8-kwaliteit) 

h
,....,~ 

~: wond 

1----'---''~---· 

~~'" 
SOOOmm 

7ooomm 

'~ 

toetsing 2: oppervlakte buigtrek-wapening 

M/O,Bh ~NI~ Nd 

M ~ moment (kNm) 
h ~ hoogte (m) 
Nt = krach11n het betonstaal (kN) 
Nd ~ normaaldrukkracht in de betondrukzone (kN) 

Awapen·,ng ~ Nt /435 

q1: • 



Wand 1 a, doorsnede 1 
Permanente belasting (G) 

oppervlakte (A) dikte (d) volume (V = A K d) dieiJl/leid (p) gewicllf (G = V K p) kracllf (F E G K 9.81) belasting belasting rot1.11 
(ml) (111) (1113) (kiJfmJ) (kg) (N) FK 1,2 (kN) (kN) 

Gt: eigen gewicht Willid 170 0,50 85 24ÓO 204240 2003594 2404 2404 

Mllleriaal: beton 

G2:dak 
O.e/1: 

Milieriaat beton 60 0,30 18 2400 43344 425205 510 
Materiaal: isolatie, afwerking 60 0,15 9 30 271 2658 3 
O.e/2 

Mlllerlaal: beton 70 0,30 21 2400 50400 494424 593 
Mlllerleal: isolatie, afwerking 70 0,15 11 30 315 3090 4 

1110 
GJ: verdie11ing 
0.•11: 

Materlaai beton 60 0,30 18 2400 43344 425205 510 
0.•12: 
Materiaal beton 34 0,30 10 2400 24624 241561 290 

800 
G4: heg.-me grond 
0.•11: 

Meteriaat beton 60 0,30 18 2400 43344 425205 510 
Meteriael: isolatie, afwerking 60 0,15 9 30 271 2658 3 
0.•12: 
Meteriaat beton 70 0,30 21 2400 50400 494424 593 
Meteriaal: isolelie, afwerking 70 0,15 11 30 315 3090 4 

1110 
G5:W,)nd 91 0,30 27 2400 65736 644870 774 774 

G1 +G2 + GJ + G4 + G5 6199 

Veranderlijke belasting (0) 
oppervlakte (A) 0-be/asting kracllf (F = 0 KA) bei.1Sting bei.1StillfJ rot.1al 

(1112} (kNim2) (kN) Fx 1,5 (kN) (kN) 

02: dak 

dee/1 60,2 0,56 33,712 50,568 

dee/2 70 0,56 39,2 58,8 109 

03: verdiet>ing 

dee/1 60,2 5 301 451,5 

dee/2 34,2 5 171 256,5 708 

04; begane !J1 ond 

dee/1 60,2 5 301 451,5 

dee/2 70 5 350 525 977 

02+03+04 1794 



TOETSING 
roets/119 1: Sc/JIIifsp.~un/IIIJ in de doorstrede va11 de watrd 

rd cV ! Ac "-1 V A (1111112) 'Td 'Tl 7"2 voldoet? 

(N) IJ (111111) 1 d (111111) I (IIXd) (VIA) 845 845 

7993048 15500 I 500 I 7750000 1,03 0,66 5,4 7"2 

Toetsiuq 2: Oppervlakte wapetrltlq 

Mi tO.Bhl • Nt s Nel --> 
A••P••i•g ~ Nt i 435 tN:lnm2)--> A •• .,..~ •• c 2% van de oppervlakte van de doorsnede v.111 de warul 

F(kN) lengte (111} mo111e11t (KNm) IJ (111) Nt(kN) A • Nt(N)!435 (mmiJ · 2%Awud Voldoet? 

M(G1) 2404 7,5 18032 
M(G2deel1) 513 2,6 1335 
M (G2 .dee/2) 597 10,5 6269 
M(02 dee/1) 51 2,6 131 
M(Q2 deel 2) 59 10,5 617 
M(G3deel 1) 510 2,6 1327 
M(G3 dee/2) 290 7,5 2174 
M(Q3dee/1) 452 2,6 1174 
M(Q3deel 2) 257 7,5 1924 
M(G4 deel 1) 513 2,6 1335 
M(G4 dee/2) 597 10,5 6269 
M(04 deel 1) 452 2,6 1174 
M(04 deel2) 525 10,5 5513 
M(G5) 774 5 3869 

M(totaal) 51142 15,5 4124 9481 10000 ja 

Dikte w01nd 1a : 500 mm 



Wand 1 a, doorsnede 2 

Permanente belasting (G) 
oppetvlakte (A} dikte (dJ volume (V = A x dJ dlclllileid (pJ gewicilt (G =V x p} k racltt (F"' G x9.81} belasring bel.1sring tot.1a1 

(m2) (111) (1113) (IHJti ll3) (kg} (N) Fx1 2 (kN) (kN} 
61: eigen gewicht w.1nd 90 0,50 45 2400 108000 1059480 1271 1271 
Materiaal: beton 

62: dak 
Deel2 

Materlaat beton 70 0,30 21 2400 50400 494424 593 
Meterleel: isolatie, afwerking 70 0,15 11 30 315 3090 4 

597 
63: verdieping 
Deel 2: 
Materiaal beton 34 0,30 10 2400 24624 241 561 290 

290 
64: begane grond 
Deel 2: 

Materiaal: beton 70 0,30 21 2400 50400 494424 593 
Maleriaat isolatie, afw erking 70 0,15 11 30 31 5 3090 4 

597 
61 +G2+G3+G4 2755 

d I' Veran er ljke belasting (0 ) 
oppervlakte (A} 0-be/.15 ring kraclll (F = 0 x A} belasring bel.1sting totaal 

(1112} (kM)n2} (kN} Fx 1,5 (kN) JkN) 
02: dak 

d~#2 70 0,56 39,2 56,6 59 
03: verdieping 

d~~/2 34,2 5 171 256,5 257 

04: begme grond 

deel2 70 5 350 525 525 

02+03+ 04 840 



TOETSING 
Toetsing.1: Sclruitsp:umingiu de doorsnede v.111 de wand 

Td =V i A<'T"1 V A (1111112) 'Td 'Tt 'T2 voldoet? 

(N) 11 (111111) 1 d ( 111111) I Orxd) (VIA) 845 845 

3595584 12500 I 500 I 6250000 0,58 0,66 5,4 'Tt 

Toets/IIIJ 1: Oppervlakte wapellillfl 

Mi (0.8111 = Nt m Nd --> 
A,..,...;,9 m Nt ! 435 (N:)nrn21--> A .. , .. ;~< 2'->van de OI>PeMilktevan de doorsnedevan de wand 

F(kN) lenqte (m) momellt (I<Nm) 11 (m) Nt(kN) A = Nt(N)i43 5 (1111112) 2%Awud Voldoet? 
M(G1) 1271 4,5 5721 
M(G2 deel 2) 597 10,5 6269 
M(02deel 2) 59 10,5 617 
M(G3 deel2) 290 7,5 2174 
M(03deel2) 257 7,5 1924 
M(G4 deel1) 597 10,5 6269 
M(04 deel 2) 525 10,5 5513 

M(totaaJ) 28486 12,5 2849 6549 10000 ja 

Dikte w:tnd 1:t : 500 mm 



Wand 1b 

L=22000 mm - -



Wand 1b 
schematisch model t.b.v. berekening dikte wand 

..... -
1l200"'"' 

... 

l •UOOO "'rn 

toetsing 1: schuifspannlnf in de doorsnede van de wand 

t =VIA< l1 

t =optredende schuifspanning (N/rnm) 
V= rekenwaarde van de dwarskracht (NI 

(q 1 + q2 + q3 + q4) ' L 
A= appelVlakte van de betondoorsnede (h 'dl (mml 
t1 =grenswaarde van de schuifspanning zonder 

dwarskrachtwapening (afhankelijk van B-kwalitertl 

I 

."_ -· r---~-----------~·===:J 

1----- '- :'-'---'-' --''--'--'--'-' _.·........._.i -'-' --"~---~-

toetsing 2: oppervlakte buigtrek-wapening 

M/0,8h = Nt = Nd 

M = moment (kNm) 
h = hoog te (m) 
Nt = kracht 1n het betonstaal (kN) 
Nd = normaaldrukkracht in de betondrukzone (kN) 

Awapening = Nt I 435 



Wand 1 b, doorsnede 1 
Permanente belasting (G) 

oppervlakte (A) dikte (d) volume (V = A x d) dlcllrlreid (P) gewicllt (G = V x p) kmcJrt(F~ Gx9.81) beL1Sriii!J bei.1Stlng totaal 
(1112) (111) (1113) (kg;)ll3) (kg) (N) Fx 1,2 (kN) (kN) 

G1: eloen gewicht wand 228 0,6 137 2400 328320 3220819 3865 3865 
Materiaat belon 

G2:clak 
O.tl1: 

Materiaat beton 17,5 0,3 5 2400 12600 123606 148 
Materiaat Isolatie, afwerking 17 ,5 0,15 3 30 79 773 1 
O.t/2 

Materioot belon 46 0,3 14 2400 33120 324907 390 
Moteri881: lsolfllie, efwerking 46 0,15 7 30 207 2031 2 

542 
GJ: verdieping 
O.tl1: 

Materlooi beton 17,5 0,3 5 2400 12600 123606 148 
O.t/2: 
Materi881 beton 46 0,3 14 2400 33120 324907 390 

538 
G4: begane urond 
O.tl1: 

Materloet beton 17,5 0, 3 5 2400 12600 123606 148 
Materiaal: isolatie, afwerking 17,5 0,15 3 30 79 773 1 
O.t/2: 

Meteriaat beton 20,6 0,3 6 2400 14832 145502 175 
Meteriaat Isolatie, afwerking 20,6 0,15 3 30 93 909 1 

325 
G5:Wand 26,4 0,3 8 2400 19008 186468 224 224 
G1 + G2 + G3 + G4 +G5 5493 

Veranderlijke belasting (Q) 
oppervlakte (A) O-bei.1Srilll} krac/rt (F- 0 x A) bei.1Siing belas fini) ror:r.11 

(1112) (kNifn2) (kN} Fx 1,5 (kNJ (kN) 
Q2:dak 

d••l1 17,5 0,56 9,6 14,7 

dee/2 46 0,56 25,76 38 ,64 53 
Q3: •erdieping 

d•el1 17,5 5 87 ,5 131,25 

d•el2 46 5 230 345 476 
04: begane or ond 

<he/1 17,5 5 87,5 131,25 

d••l2 20,6 5 103 154,5 286 
02+ 03+04 815 



TOETSING 
Toets/uq 1: ScJwitspanninq i11 de doorsnede v.111 de wmrd 

Tll =V I A<-r-1 V A (111m2) 7d 7t 72 voldoet? 

(N) Ir (mm) I d ( 111111) I (lrxd) (VIA) 845 845 

6308829 16700 I 600 I 10020000 0,63 0,66 5,4 72 

Toetsing 2: Oppervlakte wapeninq 

Mi t0.8h) " NI = Nd --> 
A •• ,...;.9 =NI I 435 {N!inm2)--> A •• p .. ;.9 < 2% v.lnlle OPtierviakte v.lnlle doorsnede van de wand 

F(kN) leuqte (m) momellt (KNm) IJ (111) Nt(kN) A= Nl(N)i435 (1111112) 2%Awud Voldoet? 

M(G1) 3864,98 11 42515 
M(G2deel1) 149,25 2,5 373 
M(G2 dee/2) 392,33 14 ,5 5689 
M(02deel1) 14,70 2,5 37 
M(Q2deel2) 38,64 14,5 560 
M(G3 deel 1) 148,33 2,5 371 
M(G3 dee/2) 389,89 14,5 5653 
M(03 dee/1) 131,25 2,5 328 
M(03 dee/2) 345,00 14,5 5003 
M(G4 dee/1) 149,25 2,5 373 
M(G4 dee/2) 175,69 14,5 2548 
M(04 deel1) 131,25 2,5 328 
M(04deel2) 154,50 14,5 2240 
M(G5) 223,76 5,3 1186 

M(totaal} 67204 16,5 5091,18 11704 12000 ja 

Dikte wand 1b: 600 mm 



Wand 1 b, doorsnede 2 
Permanente belasting (G) 

oppervlakte (A) dikte (dJ volume (V- A x d) dlc/JVteid (p) gewiclrt (G = V x p) kt.1c/rt(F- Gx9.81) bei.1Srillg belastilliJ totaal 
(1112) (111) (m3) (kg;~/13) (kg) (N) Fx 1,2 (kN) (kN) 

G1: eigen gewicht wand 0,6 0 2400 0 0 0 0 
Materiaal: beton 

G2:dak 
Det12 

Materiaal: beton 46 0,3 14 2400 33120 324907 390 
Maleriaat IsOlatie, afwerking 46 0,15 7 30 207 2031 2 

392 
G3 :verdiepin!J 
Det12: 

Materiaal beton 46 0,3 14 2400 33120 324907 390 
390 

G4: he!J11ne urond 
Det12: 

Materiaal: beton 20,6 0,3 6 2400 14832 145502 175 
Materiaat isolatie, afwerking 20,6 0,15 3 30 93 909 1 

176 
G1 + G2 + G3 + G4 +G5 958 

Veranderlijke belasting (0) 
oppervlakte (A) 0-be/asrillg kraclrt (F = 0 x A) belasrilliJ beiMtlng totaal 

(1112) (kNlmZ) (kN) Fx 1,5 (kN) (kN) 
02: dak 

dt:~ll 46 0,56 25,76 38,64 39 

03: verdieping 

deefl 46 5 230 345 345 

04: begane grond 

dee/Z 206 5 103 154,5 155 

02+03+ 04 538 



TOETSING 
Toetsing 1: ScllllifSP.11111hiiJ in de doorsnede van de wand 

rtl =V i A< ..,..1 V A(mm2} 'Td .,., 'T2 voldoer? 

(N} 11 (mm} J d (mm} J (/lxd} (VIA} 845 845 

1496048 16700 I 600 I 10020000 0,15 0,66 5,4 'T2 

Toetsh1g 2: Oppervlakte wapening 
MI (0.811~ • Nt • Nd --> 
A ....... g aNti 435 (N.~mn2)--> A •• ., •• , •• < 2% van de oppervlakte van de doorsnede van de wand 

F(kN} lellf,/le (111} momellt (KNm} ,, (111} Nt(kN} A= Nt(N}/435 (1111112} 2%Awnd Voldoer? 
M(G1} 0,00 11 0 
M(G2 dee/2} 392,33 14,5 5689 
M(02deel2} 38,64 14,5 560 
M(G3deel2} 389,89 14,5 5653 
M(03deel2} 345,00 14,5 5003 

M(G4 dee/2) 175,69 14,5 2548 
M(Q4 dee/2} 154,50 14,5 2240 

M(totaal} 21693 16.5 1643,39 3778 12000 i·1 
Dikte wand 1b : 600 mm 



Wand 2a 

pçoo_lll!!l_. 



Wand 2a 
schematisch model t.b.v. berekening dikte wand 

I !!!__ 

I. 
J 
~ 

o,B•h-
12-'00 "'"' 

w 

~-

--·-· 

toetsing 1: schuifspannlnf In de doorsnede van de wand 

t =VIA< t1 

t = optredende schuifspanning (Nimm) 
V= rekenwaarde van de dwarskracht (N) 

(q l +ql +q3 + q4) • L 
A = oppervlakte van de betondoorsnede (h 'd) (mm) 
t 1 == grenswaarde van de schuifspanning zonder 

dwarskrachtwapening (afhankelijk van 8-kwaliteit) 

' . 

L-•1~mm 

~ III'Gnd 

"-11!000 ~ 

""-(dool!) 

I 

.,.,.._" <-· 

.3000mm.;. -.m -m. 
~OI ·-

13000 ~ 

toetsing 2: oppervlakte buigtrek-wapening 

M/O.Bh = Nt = Nd 

M =moment (kNm) 
h = hoogte (m) 
Nt = kracht 1n het betonstaal (kN) 
Nd = normaaldrukkracht in de betondrukzone (kN) 

Awapening = Nt / 435 

{! dok ..... , 

.,.,_ 
~-·> I 

q1: e19M ~M ..... 



Wand 2a, doorsnede 1 
Permanente belasting lG~ 

oppervlakte (A) dikle (dJ voltnrre (11 - A x d) dic/rllreJd (p) gewicJII (G - V x p) kraclrl (F = G x 9.81) belasting belasting lotaal 
(1112) (m) (1113) (kl)i)ll3) (kg) (N) Fx 1,2 (kN) (kN) 

G1: eigen oewlcht wand 142,6 0,35 50 2400 119784 1175081 1410 1410 
Meterieel: beton 

G2:dak 

01!~11: 

Meteriaat beton 58,3 0,3 17 2400 41976 411785 494 
Materiaal: isolatie, afwerking 58,3 0,15 9 30 262 2574 3 
01!@12 

Materiaal: beton 47,3 0,3 14 2400 34056 334089 401 
Materiaal: isolatie, afwerking 47,3 0,15 7 30 213 2088 3 

901 
GJ :verdieping 
01!@11: 

Materlaai beton 58,3 0,3 17 2400 41976 411785 494 
De•l 2: 
Meterlaat beton 33,8 0,3 10 2400 24336 238736 286 

781 
G4: beljm1e grond 
01!~11: 

Meteria!ll: beton 58,3 0,3 17 2400 41976 411785 494 
Materiaal: isolelie, afwerking 58,3 0,15 9 30 262 2574 3 
01!•12: 
Materieel: beton 47,3 0,3 14 2400 34056 334089 401 
Meterlaat Isolatie, afwerking 47,3 0,15 7 30 213 2088 3 

901 
GS:Wand 91,3 0,3 27 2400 65736 644870 774 774 

G1 + G2 + GJ + G4 +GS 4766 

Veranderlijke belasting (Q) 
oppervlakte (A) 0-belaslitrC] kracJrl (F = 0 x A) beiMiitrlJ be/aslitrC] rotaal 

(1112) (kNilrr2) (kN) Fx 1.5 (kN) (kN) 

Q2: dQk 

dee/1 58,3 0,58 32,648 46,972 

<MeiZ 47,3 0,56 26 488 39,732 89 

QJ: verdieping. 

dee/1 58,3 5 291,5 437,25 

dee/Z 33,8 5 169 253,5 691 

Q4: begane grond 

dee/1 58,3 5 291,5 437,25 

dee/2 47,3 5 236,5 354,75 792 

02 + 03 + 04 15ï1 



TOETSING 
Toetsing 1: Sclm/tspmmlny in de doorsnede v.111 de wand 

Td =ViA<-r1 V A (mm2) 'Td 'Tl '1"2 voldoet? 

(N) IJ (111111) d ( 111111) (IJXd) (V! A) 845 845 

6337305,82 15500 350 5425000 1,17 0,66 5,4 '1"2 

Toets/nq 2: Opperv/.1/rte wape11Jnq 
Mi f0.8h) = NI • Nd --> 
A .. _ ... • Nf ' 435 fN~mn21--> Awop••'•• < 2'~ vm• de oppeNiakte v.ln de doorsnede van de wmul 

F(lcN) lempe (m) rnornellf (KNirrJ IJ (m) Nt(lcN) A • Nt(N)/435 (1111112) 2% A waad Voldoet? 
M(G1) 1410 6,5 9166 
M(G2 deel1) 497 3 1492 
M(G2 deel2) 403 9,5 3832 
M(02deel1) 49 3 147 
M(02 deel2) 40 9,5 377 
M(G3deel1) 494 3 1482 
M(G3dee/2) 286 8,5 2435 
M(03dee/1) 437 3 1312 
M(03deel2) 254 8,5 2155 
M(G4 dee/1) 497 3 1492 
M(G4 deel2) 403 9,5 3832 
M(04 deel 1) 437 3 1312 
M(04 deel2) 355 9,5 3370 
M(G5) 774 6 4643 

M(tot.aal) 37047 15,5 2987,68 6868 7000 jol 

Dikte wand 2a : 360 mm 



Wand 2a, doorsnede 2 
Permanente belasting (G) 

oppervlakte (A) dikte (rt) volume (V= A x d) didJtJJeirt (p) gewidJt (6 = V x p) kmdJt (F = G x9.81) be/,1Sting belasting tot:lal 
(m2) (111) (11!3) (kgim3) (kg) (N) Fx 1.2 (kN) (kN) 

G1: eigen gewicht wmul 47 0,35 16 2400 39480 387299 465 465 
Materiaal: beton 

G2:dak 

CMel2 

Materiaal: beton 47,3 0,3 14 2400 34056 334089 401 
Materiaal: isolatie, afwerking 47,3 0,15 7 30 213 2088 3 

403 
GJ :verdiel>ing 

CMe/2: 

Materlaai beton 33,8 0,3 10 2400 24336 238736 286 
286 

G4: begane grond 
CMel2: 

Materiaal: beton 47,3 0,3 14 2400 34056 334089 401 
Materiaal: isolatie, afwerking 47,3 0,15 7 30 213 2088 3 

403 
G1 + G2 + G3 + G4 1558 

Veranderlijke belasting (Q) 
oppervlakte (A) 0-belastinf} kradlt (F = Q x A) belasting belasting tot:lal 

(1112) (kNim2) (kN) Fx 1,5 (kN) (kN) 
Q2:dak 

dee/2 47,3 0,50 26,488 39,732 40 

03: verdieping 

dee/2 33,8 5 169 253,5 254 

04: begane grond 

dee/2 47,3 5 236,5 354,75 355 

02+03+04 648 



TOETSING 
Toetsing 1: Sclluifspanuiug /11 de doorsnede van de Willid 

rd =ViA<...-1 V A (1111112) "Td 'Tl "T2 voldoet? 

(N) 11 (111111) d (111111) (IIXd) (VIA) 845 845 

2206049,76 15500 350 5425000 0,41 0,66 5,4 'Tl 

Toetsing_ 2: OppeTVI.1kte wapening 
MI (0.8111• NI • Nd .• > 
A._.; .. • NI ' 435 (N:lnm2)--> A ..... ;.,.< 2% van de o~peNtakte van de doorsnede v.1n de wand 

F(kN) lengte (111) moment (KNm) 11 (111) Nt(kN) A= Nt(N)!435 (1111112) 2%Awud Voldoet? 
M(G1) 465 3 1394 

M(G2deel2) 403 9,5 3832 
M(02 dee/2) 40 9,5 377 
M(G3deel2) 286 8,5 2435 

M(03deel2) 254 8,5 2155 

M(G4 dee/2) 403 9,5 3832 

M(04 dee/2) 355 9,5 3370 

M(totaal) 17397 15,5 1402,95 3225 7000 ja 

Dikte w:md 23 : 350 mm 



..c 
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Wand 2b 
schematisch model t.b.v. berekening dikte wand 

o.e • h
f2400 rrvn 

---

toetsing 1: schulfspannlnf in de doorsnede van de wand 

t = VIA < 11 

t =optredende schuifspanning (N/mm) 
V = rekenwaarde van de dwarskracht (N) 

(q 1 + ql + q3 + q4) • L 
A = oppervlakte van de betondoorsnede (h•d) (mml 
t 1 = grenswaarde van de schuifspanning zonder 

dwarskrachtwapening (afhankelijk van 8-kwaliteit) 

q:c .. . , .... ,) 

h-
le.500 rrvn 

toetsing 2: oppervlakte buigtrek-wapening 

M/0,8h = NI = Nd 

M = moment (kNm) 
h = hoogte (mi 
Nt = kracht in het betonstaal (kN) 

I I 

. I ' 

11!1000 mm 

Nd = normaaldrukkracht in de betondrukzone (kNI 

Awapening = Nt /435 

ttl:t . 



Wand 2b, doorsnede 1 
Permanente belasting (G) 

oppervl.1kle (A} dikte (dJ volume (V = A x d} dldlllleld (p) gewidrt (6 - V x p) kracllt(F= Gx9.81) belasting belasring tot.1a1 
(1112) (m) (m3) (kg/1113) (kg) (N) Fx 1,2 (kN) (kN) 

G1: eigen gewicht wand 193 0,65 125 2400 301080 2953595 3544 3544 

Materiaal: beton 

G2:11ilk 

Du/1: 

Materiaal: beton 47,8 0,3 14 2400 34416 337621 405 
Materlaat isolatie, afwer1<ing 47,8 0,15 7 30 215 2110 3 
i)@fl 2 

Materiaal: beton 67.7 0,3 20 2400 48744 478179 574 
Materiaal: Isolatie, afwer1<ing 67.7 0,15 10 30 305 2989 4 

985 

G 3 : ventietlino 
/)@f/1: 

Materiaal beton 47,8 0,3 14 2400 34416 337621 405 
/)@f/ 2: 

Materiaal beton 43,6 0,3 13 2400 31392 307956 370 
775 

G4: be!lilne IJl ond 
/)@f/1: 

Materiaal: beton 47,8 0,3 14 2400 34416 337621 405 
Materiaal: isolatie, afwerking 47,8 0,15 7 30 215 2110 3 
Dn/2: 
Materiaal: beton 67.7 0,3 20 2400 48744 4 78179 574 
Materiaal: Isolatie, afwerking 67.7 0,15 10 30 305 2989 4 

985 

G5:Wand 55,4 0,3 17 2400 39888 391301 470 470 

G1 + G2 + GJ +G4 +G5 6759 

Veranderlijke belasting (0) 
oppetvlakte (AJ 0-be/as ting kradJt (F = 0 x AJ belasring be1.1s titrg rotaal 

(1112) (kN/11121 (kN} Fx1,5(kN) (kN) 

02: dak 

d~~/1 47,8 0,56 26,768 40,152 

deeiZ 67,7 0,56 37,912 56,668 97 

03: veulieping 

d~/1 47,8 5 239 358,5 

det:IZ 43,6 5 218 327 666 

04: begane grond 

dt:t:/1 47,8 5 239 358,5 

dt:eiZ 67,7 5 338,5 507,75 866 

02+03+04 1649 



TOETSING 
Toersinf} 1: SclluitspallllillfJ in de doors11ede vat! de wand I 

Td =V i A<..,-1 V A (mm2) 'Td 'Tl 'T2 voldoer? I 

(N) /1 (mm) d (tnlll) (/IX cl) (VIA) 845 845 

8407493,11 15500 650 10075000 0,83 0,66 5,4 'T2 

Toetsi11g_l: Opl!.ervlakte wape11i11g_ 
Mi (0,8111 • NI = Nd --> 
A ... "_. •• • NI ! 435 (Nimm21--> Awap .. ;.9 < 2% van de oppervlakte van de doorsnede Vcln de wand 

F(kN) lengte (111) 111omem (KNm) ll(tn) Nr(kN) A= Nl(N)/435 (1111112) 2% Awud Vo/doer? 

M(Q1) 3544 9 31899 
M(G2 deel 1) 408 3 1223 
M(G2deel2) 577 12 6929 
M(Ql deel 1) 40 3 120 
M(Qldee/2) 57 12 682 
M(G3dee/1) 405 3 1215 
M(G3deel2) 370 8,5 3141 
M(Q3dee/1) 359 3 1076 
M(Q3 dee/2) 327 8,5 2780 
M(G4 dee/1) 408 3 1223 
M(G4 deel 2) 577 12 6929 
M(Q4 dee/1) 359 3 1076 
M(Q4 deell) 508 12 6093 
M(G5) 470 6 2817 

M(rotaal) 67203 15,5 5419,58 12459 13000 ia 
Dikte wand 2b : 650 mm 



Wand 2b, doorsnede 2 
Permanente belasting (G) 

OP{Jerv/,1kte (A) dikte (d) VOIIJIIIe (V = A X d) diclltlreid (p) gewic/Jt (G =V x p) llmc/Jt(F= Gx9.81) be/,1Stilll) belastillg tota.11 
(ml) (111) (1113) (k_l)i/113) (kg) (N) Fx1,2 (kN) (kN) 

G1: eigen gewicht wmul 103 0,65 67 2400 160680 1576271 1892 1892 
Materiaal: beton 

G2:dak 

De•l2 
Maleriaat beton 67,7 0,3 20 2400 48744 478179 574 
Mootriaal: lsotl>tle, afwerking 67.7 0.15 10 30 305 2989 4 

577 
G3: verdie11ing 

De•l2: 
Materiaal beton 43,6 0,3 13 2400 31392 307956 370 

370 
G.J: begane grond 

De•l2: 
Materiaal: beton 67,7 0,3 20 2400 48744 478179 574 
Mooerlaat isoloole. afwerking 67.7 0,15 10 30 305 2989 4 

577 
G1 + G2 + G3 +G4 3416 

Veranderlijke belasting (Q) 
oppervlakte (A) O·belastillg llraclrt (F = 0 x A) belasting bei.1StiiiiJ tot.1al 

(1112} (kN'ml) (kNJ Fx 1,5 (kNJ (kN) 

02:dak 

d~t:/2 67,7 0.56 37,912 56,868 57 

03: vet dlepiri!J 

dt:tt/2 43,6 5 218 327 327 

04: begane grond 

dt:e/ 2 67,7 5 338.5 507,75 506 

02+ 03+04 892 



TOETSING 
Toetsing 1: SchuifspanniiiiJ iu de doorsnede van de wand 

rd =V IA<-r1 V A (1111112) 'Td 'Tl 'TZ voldoet? 

(N) 11(111111) d (111111) (/JXd) (VIA) 845 845 

4307 491,00 15500 650 10075000 0,43 0,66 5,4 'Tl 

Toets/tiJ) 2: Oppervlakte w.1pe11inq 

M.il0.8h) - N1 = Nd --> 
A ... p .. lo9 = Nt ! 4351N.'mm2)--> A ... p .. lo9 < 2% van de o :~pervlakte van de doorsnede van de wand 

F(kN) lengte (m) moment (KNm) 11(111) Nt(kN) A= Nt(N)/435 (1111112) 2%Awud Voldoet? 
M(01) 1892 5,5 10403 
M(G2deel2) 577 12 6929 
M(02deel2) 57 12 682 
M(G3deel2) 370 8,5 3141 
M(03deel2) 327 B,5 2780 
M(G4 dee/2) 577 12 6929 
M(04 deel2) 508 12 6093 

M(totaal) 36957 15,5 2980,41 6852 13000 ja 

Drkte wand 2b : 650 mm 



Wand 3 

~ 

1'\\ . ·L 
:A~ 

1_9_2QO_ mm 



Wand 3 
schematisch model t.b.v. berekening dikte wand 

_ .. __ _ 

__ J" 

L-' 11200 """·----

toetsing 1: schuifspanninf in de doorsnede van de wand 

l ; V/A < l l 

l ; optredende schuifspanning (Nimm) 
V ; rekenwaarde van de dwarskracht (N) 

(ql + q2 + q3 + q4) • L 
A ; oppervlakte van de betondoorsnede (h•d) (mm) 
t 1 = grenswaarde van de schuifspanning zonder 

dwarskrachtwapening (afhankelijk van 8-kwaliteit) 

.. ·- - """..... 

----
11200-

toetsing 2: oppervlakte buigtrek-wapening 

M/ O,Bh : Nt = Nd 

M ; moment (kNm) 
h ; hoogte (m) 
Nt ; kracht in het betonstaat (kN) 
Nd ; normaaldrukkracht in de betondrukzone (kN) 

Awapening = Nl/43 5 

.., _... ..... -· 

~t : 



Wand 3, doorsnede 1 
Permanente belasting (G) 

oppervl.1kte (A) dikte (d) volume (V~ Axd) dicllr/1eid (p) gewicllt (G = V x p) kmcllt (F- G x 9.81) be/,1slimJ bei.1Sfilll) t0t111/ 
(1112) (111) (1113) {lcl]!lli3) {leg) (N) Fx 1.2 {lcN) (kN) 

G1: eigen gewicht wand 226.2 0.6 136 2400 325728 3195392 3834 3834 
Materiaal: beton 

G2: dak 
n.~/1: 

Maleriaat beton 34 0.3 10 2400 24480 240149 288 
h4eterle&l: isolelie, &I werking 34 0,15 5 30 153 1501 2 
~/2 

Meterle&l: beton 53,9 0,3 16 2400 38809 380706 457 
Materiaal: isolatie, afwerking 53,9 0,15 8 30 243 2379 3 

750 
G3 : verdl&lling 

n.et1: 

Materiaal beton 20,8 0,3 6 2400 14976 146915 176 
n.et2: 

Metenaal beton 45,7 0,3 14 2400 32904 322788 387 
564 

G-t: beuane grontl 
O.e/1: 

Mllleriaal: beton 34 0,3 10 2400 24480 240149 288 
Materiaal: isolatie. afwer~ing 34 0,15 5 30 153 1501 2 
n.e/2: 

Mllleriaal: beton 53,9 0.3 16 2400 38808 380706 457 
Malerlaat lsol!llle, afwerking 53.9 0,15 8 30 243 2379 3 

750 
G5:Wand 35.9 0,3 11 2400 25848 253569 304 304 

G1 + G2 + G3 + G4 + G5 6202 

Veranderlijke belasting (Q) 
OPJJervl.1kte (A) 0-be/asling kracllt (F- 0 x A) 1Je/,1Sii/IIJ belaslilliJ tot.1.11 

(m2) {lcN,m2J {lcN} Fx1,5{1cN) {lcN) 

02:d011< 

dee/1 34 0,56 19,04 26,56 
dee/2 53.9 0.56 30184 45,276 74 
0 3: ver dieping 

dee/1 20,8 5 104 156 

dee/2 45,7 5 228.5 342 75 499 

04: begane grond 

dee/1 34 5 170 255 

dee/2 53,9 5 269,5 404,25 659 
02+03+04 1232 



TOETSING 
Toetsing 1: Sclmifspmming in de doorsnede van de wand 
Til =ViA<-r1 V A (1111112) 'Td 'Tl 'T2 voldoet? 

(N} h(llllll) d(lllm) (lrxd) (ViA) 845 845 

7433598 16000 600 9600000 0,77 0,66 5,4 'T2 

Toetsing 2: Oppervlakte wapening 
Mi (01811) = NI .. Nd --> 
A •• , ••• ,= NI 1435 {N:Inm2)--> A .. , .. ~.,< 2~o van de oppetvlakte van de doorsnede van de wand 

F(kN) lengte (111) momellf (I<NIII) Ir (111) Nt(kN) A= Nt(N}'435 (1111112) 2%A ••• d Voldoet? 
M(G1) 3834 9,6 36811 
M(G2deel1) . 290 2,75 797 
M(G2deel2) 460 12,5 5746 
M(Oldeel 1) 29 2,75 79 
M(02deel 2) 45 12,5 566 
M(G3 deel1) 176 2,75 485 
M(G3deel 2) 387 9,5 3680 
M (03_ deel1) 156 2,75 429 
M(03deel 2) 343 9,5 3256 
M(G4 deel1) 290 2,75 797 
Mf64 deel2) 460 12,5 5746 
M(04 deel 1) 255 2,75 701 
M(04deel2) 404 12,5 5053 
M(G5) 304 5,5 1674 

M(totaal) 65821 16 5142,23 11821 12000 ja 

Dikte wand 3 : 600 mm 



Wand 3, doorsnede 2 
Permanente belasting (G) 

oppervlakte (A) dikte (d) volume (V - A x d) dicllrlreid (p) gewldtt (G = V x p) kmdlt (F = G x 9.81) be/astillg be/.15 ti11g totaal 
(1112) (m) (1113) (/C(J!/113) (kg) (N) Fx1,2 (kN) (kN) 

G1: eigen gewicht wand 160 0,6 96 2400 230400 2260224 2712 2712 
Materiaal: beton 

G2:dak 
O.e/2 

Materiaal: beton 53,9 0,3 16 2400 38808 380706 457 
Materiaal: isolatie, afwerking 53,9 0,15 8 30 243 2379 3 

460 
G3: verdiepinu 
O.e/2: 

Malerlaai beton 45,7 0,3 14 2400 32904 322788 387 
387 

G4: begane grond 

0.1112: 

Malerlaat beton 53,9 0,3 16 2400 38808 380706 457 
Materiaal: Isolatie, afwerking 53,9 0,15 8 30 243 2379 3 

460 
G1 + G2 + G3 + G4 4019 

Veranderlijke belasting (Q) 
oppervl.1kte (A) Q-bei.1Stillg kradtt (F = 0 x A) belastillg 1Je~1Still(j tOL1a/ 

(1112) (kNtrll2) (kN) Fx t5 (kN) (kN) 

02: dak 

dee/2 53,9 0 ,56 30,184 45,276 45 

03: verdieping 

dee/2 45,7 5 228,5 342,75 343 

04: begane grond 

del!:/2 53,9 5 269,5 404,25 404 

02 + 03 + 04 792 



TOETSING 
T11etsi111J 1: Scllllifsp:mning in de d1111rsnede vmr de wmrd 
Td ~V i A<...-1 V A(mml} 'rd 'Tl 'r2 voldoet? 

(N) 11 (mm) d (mm) (/IXd) (ViA) 845 845 

4811297 16000 600 9600000 0,50 0,66 5,4 'r2 

Toetslila l; Qppervl.1kte wapelliii(J 

Mi 10,8111• Nt = Nd --> 
A ..... , •• = Nt 1 4351Ninun2}--> A ..... ;.9 < 2o/o van de oppeNiakte van de doorsnede van de wand 

F(kN} 1e11gte (lrr) mmnellt (I<Nm} 11_{111}_ Nt_j/(_N} A = Nt(N)!_43 5 jmml) 2~o Awu.d Voldoet? 
M(G1) 2712 6,5 17630 
M(G~dee/l) 460 12,5 5746 
M (Q_l deell) 45 12,5 566 
M(G3dee/l) 387 9,5 3680 
M(Q3deell) 343 9,5 3256 
M(G4 deell) 460 12,5 5746 
M(04 dee/l) 404 12,5 5053 

M(totaal) 41677 16 3256,04 7485 12000 ja 

Dikte wand 3 : 600 mm 



wand4 



Wand4 
schematisch model t.b.v. berekening dikte wand 

.. __ 

i V 

L--111000 rrm --------

toetsing 1: schuifspannlnf in de doorsnede van de wand 

t=VIA<tl 

t = optredende schuifspanning (N/mm) 
V = rekenwaarde van de dwarskracht (N) 

(q I + ql + q3 + q4) • l 
A = oppervlakte van de betondoorsnede (h • d) (mm) 
t 1 = grenswaarde van de schuifspanning zonder 

dwarskrachtwapening (afhankelijk van B-kwaliteil) 

.,.,_, 
(!..~ ~~ 

l I 

_('!..";j"""'' r.:.-· .... , 
j_ l ;J 

'-10000-

r.;..":l"""'' ""-' <-• 

r-~~~~~~~j ------~~~~---~-'·---

toetsing 2: oppervlakte buigtrek-wapening 

M/0,8h = Nt = Nd 

M ~moment (kNm) 
h ~ hoogte (m) 
Nt ~ kracht in het betonstaal (kN) 
Nd ~ normaaldrukkracht in de betondrukzone (kN) 

Awapemng = Nt /435 

'""'-



Wand 4, doorsnede 1 
Permanente betasting (G) 

oppervlakTe (Al rlikre(d} voh1111e (V •Axrl) rlicllllreld (p} gewidrr(G • Vxp) kmdrr (F ~ G x 9.811 bei.1Siiii1J beL1SÛIIt) IOL1.1/ 
(1112} (111} (1113) (k!J/1113) (kil) (IJ} F x 1,2 (kN) (kN) 

G1: eigen uewicll1 wand 283 0.7 199 2400 475440 4664066 5597 5597 
MIMeriaat beton 

G2: dak 
Doo/1: 

Materieel: beton 49,5 0.3 15 2400 35640 349628 420 
Ma1erieel: Isolatie. afwerking 49,5 0,1 5 7 30 223 2185 3 
0.012 

Materieel: beton 53,9 0,3 16 2400 38808 380706 457 
Moteriaot Isolatie, el werking 53,9 0,15 8 30 243 2379 3 

882 
GJ: verdletrtnu 2_ 
Dool1: 

Materieel beton 26,5 0,3 8 2400 19080 187175 225 
0.012; 

Materieel beton 20,8 0,3 6 2400 14976 146915 176 
41)1 

G4 :verdieping 1 
Doo/1: 

Molerlaal beton 26,5 0,3 8 2400 19090 187175 225 
0.012; 

Materieel beton 20,8 0,3 6 2400 14976 146915 176 
41)1 

GS: begane urond 
Doo/1: 

Moterieot beton 49.5 0.3 15 2400 35640 349628 420 
r.ta1erieel lsola1ie, efwerl<ing 49,5 0,15 7 30 223 21 95 3 
Dool 2: 

h4oleriaet beton 53,9 0,3 16 2400 38808 380706 457 
Materiaat isolotie, el werking 53,9 0,15 8 30 243 2379 3 

882 
G6:Wmnl 20,2 0.3 6 2400 14544 142677 171 171 
G1+G2+G3+G4+GS.G6 8334 

Veranderlijke belasting (Q) 
oppervl.1kTe (A) 0-belaslillq krac/rr (F z 0 x A) bei.1SiilltJ bei.1SÛ/It) !OW.? I 

(1112) (kN/1112) (kN) Fx 1,5 (kN) (kN) 
02: dok 

·d~·/1 49,5 0,56 27.72 41 ,58 

d•el2 53,9 0,56 30,184 45,276 87 
03: verdieping 2 

d6.11 26,5 5 132,5 198.75 
d8~12 208 s 104 156 355 
0): ver die1ring 1 

d••l1 26,5 5 132.5 198.75 

d••IZ 20,8 5 104 156 355 
05: begane grond 

d6.11 49,5 5 247 .s 371 .25 

d~•l2 53,~.-- - 5 269,5 404.25 776 



TOETstNG 
Toetsinf) 1: SclmitspamlillfJ ill de doors11ede van de wa11d 

Til •V I A<-r1 V A (1111112) 'Td 'Tl '1"2 voldoer? 

(N} Ir (llllll) d (111111) (llxd) (VlA) 845 845 

9905520,85 18000 700 12600000 0,79 0,66 5,4 '1"2 

Toetshili 2: Oppervl.1kte wapetlillll 

Mi 10,8111 • NI • Nd --> 
A ........ • NI ! 435 (Nirmn21--> A ...... ; •• < 2% van de oppervlakte van de doorsnede van de willid 

F(lcN) /etlf)fe (m) mome11t (KNmJ 11 (111) Nt(kNJ A • Nt(N}1435(imn2) 2%Aw .. d Vol do er? 
M(G1) 5597 9,5 53170 
M(G2deel1) 422 3,5 1478 
M(G2dee/2) 460 13,5 6206 
M(02dee/1) 42 3,5 146 
M(02dee/2) 45 13,5 611 
M(G3deel1) 225 3,5 786 
M(G3 deel 2) 176 10,2 1798 
M (03 deel 1) 199 3,5 696 
M(03 deel 2) 156 10,2 1591 
M(G4 deel 1) 225 3,5 786 
M(G4 deel2) 176 10,2 1798 
M(04 dee/1) 199 3,5 696 
M(04 dee/2) 156 10,2 1591 

M(GS deel 1) 422 3,5 1478 
M(GS deel 2) 460 13,5 6206 
M(05dee/1) 371 3,5 1299 
M(05deel 2) 404 13,5 5457 
M(G6) 171 6,8 1164 

M(totaaQ 86958 18 6038,73 13882 14000 ja 

Dikte wand 4 : 700 mm 



Wand 4, doorsnede 2 
Permanente belasting (G) 

oppervl.lkte (A) dikte (d) volume (V - A x d) dic1Jt11eld (fJ) gewicllt (6 - v x p) krac/Jt (F- Gx 9.81) belasting belas tilliJ totaal 
(m2) (111) (1113) {kl)lfll3} (kg) (N) Fx 1,2 (kN) (kN) 

G1: eigen gewicht wand 162 0,7 113 2400 272160 2669890 3204 3204 
Materlsat beton 

G2:dak 
O.t~/2 

Materiaal: beton 53,9 0,3 16 2400 38808 380706 457 
Materiaal: Isolatie, afwerking 53,9 0,15 8 30 243 2379 3 

460 
GJ :verdieping 2 
0.1112: 

Materiaal beton 20,8 0,3 6 2400 14976 146915 176 
176 

G4 :verdieping 1 
{}@t~l 2: 

Materiaal beton 20,8 0,3 6 2400 14976 146915 176 
176 

G5: begane grond 
0.@12: 

Materiaal: beton 53,9 0,3 16 2400 38808 380706 457 
Materiaal: isolatie, afwerking 53,9 0,15 8 30 243 2379 3 

460 
G1+G2+G3+G4+G5 4476 

Veranderlijke belasting (0) 
oppervlakte (A) o.belastiiiiJ lfmciJt (F = 0 x A) bei,1SÛIIIJ belas tilliJ tota.11 

(1112) (kN!m2) (kN) Fx 1,5 (kN) (kN) 

02:dok 

dee/2 53,9 0,56 30,184 45,276 45 

03: ver dieping 2 

dee/2 20,6 5 104 156 156 

03: verdieping 1 

dee/2 20,6 5 104 156 156 

05: begane grond 

dee/2 53,9 5 269,5 404,25 404 

02+03+04 761 



TOETSING 
Toetsing t: Sc/mitspauulug in de doorsnede van de wand 
Td =VIA<'T1 V A(mm2) 'T4 .,., 'T2 voldoet? 

(N) ,, (111111) d(mm) (11 )( d) {VIA) 845 845 

5237395 18000 700 12600000 0,42 0,66 5,4 'T2 

r oets/ug 1: Oppervlakte wape~liug 
Mi ~0,811) • NI ~ Nd •• > 
Awop••óe9 • NI I 435 ~N.~nm2._-> Awopooio9 < 2% Volll de opper.llakte Vclll de doorsnede van de wand 

F(kN) lellf}te (111) mome11t (KNm) 11 (m) Nt(kN) A = Nt(N)/43 5 (1111112) 2%A.ud Voldoet? 
M(Gt) 3204 6,5 20825 
M(G1deel2) 460 13,5 6206 
M(01deel1) 45 13,5 611 
M(G3deel 2) 176 10,2 1798 
M(Q3 dee/2) 156 10,2 1591 
M(G4 dee/2) 176 10,2 1798 
M(Q4 dee/2) 156 10,2 1591 
M(G5deel 1) 460 13,5 6206 
M(QSdee/2) 404 13,5 5457 

M(tot.1aQ 46085 18 3200 32 7357 14000 jol 

D1kte wand 4 : 700 mm 



16000 mm - · 



Wand Sa 
schematisch model t.b.v. berekening dikte wand 

.. __ _ 

_ .. 

L.-11000 """'I 

toetsing 1: schuifspannlnf in de dOOfsnede van de wand 

t = VIA<tt 

t = optredende schuifspanning (Nimm) 
V = rekenwaarde van de dwarskracht (N) 

(q 1 + q2 + q3 + q4) • L 
A= oppervlakte van de betondoorsnede (h •d) (mm) 
t 1 = grenswaarde van de schuifspanning zonder 

dwarskrachtwapening (afhankelijk van B-kwal•teitl 

,., -q2: clotl 
(ONII) 

I I I I. I I 

(!.. ":f""" 2 (!..'~t"'· 2 

I ' i l 
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!5000 mm 

r.;..--;r- 1 r.;..w;r- · 
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11000 ...... 

toetsing 2: oppervlakte buigtrek-wapening 

M/0,8h = Nt = Nd 

M = moment (kNm) 
h = hoogte (ml 
Nt = kracht in het betonstaal (kNl 
Nd = normaaldrukkracht in de betondrukzone (kN) 

Awapening = Nt /435 

,.,_ (_,, 

4 1: ..... 9 -

:_ ; I 



Wand Sa, doorsnede 1 
Permanente belasting (G) 

oppervlakte (A) dikte (dJ volume (V s A x d) dtclrtlie/d (p) gewlcllt (G = V x p) kracllt(F~ Gx9.81) be/.1sling be~1StiJII} tOL1.11 
(m2) (111) (1113) (lcl)llll3) (leg) (N) Fx1,Z(IcN) (lcN) 

G1: eigen !Jewlcht wan~ 190,2 0,65 123,63 2400 296712 29107 45 3493 3493 
Materieel: beton 

G2: dak 
Doo/1: 

Moterlool: be1on 85,3 0,3 25,59 2400 61416 602491 723 
Materiaal: tsolstie, afwerking 85,3 0,15 12,795 30 384 3766 5 
Doo/2 

Meteriaal: be1on 60,5 0,3 18,15 2400 43560 427324 513 
Materiaal: ~olatle, afwerking 60,5 0,15 9,075 30 272 2671 3 

1244 
G3 :ver dlei>hi!J 2 
Doo/1: 

Motorlooi beton 85,3 0,3 25,59 2400 61416 602491 723 
DH/2: 

Materiaal beton 38,9 0,3 11,67 2400 28008 17 4 758 330 
1053 

G4: verdlei•b•!J 1 
Doo/1: 

Materiaal be1on 85,3 0,3 25,59 2400 61416 602491 723 
Doo/2: 

Me1er1ael be1on 38,9 0,3 11,67 2400 28008 27 4 758 330 
1053 

G5: heum•e g1 o1ul 
Doo/1: 

Moterlool: beton 85,3 0,3 25,59 2400 61416 602491 723 
Materlaat tsolatîe, afwerking 85,3 0,15 12,795 30 384 3766 5 
Doo/2: 

Materlaat beton 60,5 0,3 18,15 2400 43560 427324 513 
Materiaat ~laUe, afwerking 60,5 0,15 9,075 30 272 2671 3 

1244 

G6:Wand 104,2 0,3 31,26 2400 75024 735985 883 883 

G1+G2+G3+G4+G5+G6 8968 

Veranderlijke belasting (Q) 
oppervlakte (A) O.JJetasliniJ kracllt (F • o x A) belasting be/.1sliri!J toraal 

(1111) (lcN!mZJ (lcN) Fx1,5(1tN) (lcN) 

02:d;lk 

doo/1 85,3 0,56 47,768 71,852 
dool2 60,5 0,56 33,88 50,82 122 
03: v~udieJlino 2 
<iooll 85,3 5 426,5 639,75 
di>0/2 38,9 5 194,5 291,75 932 

0:1: verdieping 1 

dee/1 85,3 5 426,5 639,75 
doo/2 38,9 5 194,5 291,75 932 

05: begane grond 

di>0/1 85,3 5 426,5 639,75 
dool2 60,5 5 302,5 453 75 1094 
02 + 03 + O.J 3079 



TOETSING 
Toetsing1: Sclmifspmmillg in de doorsnede van de wand 
Td =V I A<...-1 V A (mm2) 'Td ..,., 'T2 voldoet? 

(N) 11 (111111) d ( 111111) (/IXd) (ViA) 845 845 

1204 7 449,01 18000 650 11700000 1,03 0,66 5,4 'T2 

Toetsing 2: Oppervlakte w:IPellinl) 
Mi (0,811} • Nt • Nd --> 
Awapuiog • Nt .' 435 (Nimm2)--> A •• .,. .... < 2~o van de oppeiVIakte van de dooJsnede van de wand 

F(kN) lell!lte (111) IIIOIIIellt {KNII!) Ir (m) Nt(kN) A= Nt(N)./435 (mm2) 2% A waad Voldoet? 
M(G1) 3493 8 27943 
M(G2dee/1) 728 3,3 2401 
M(G2dee/2) 516 11,5 5934 
M(Q2 dee/1) 72 3,3 236 
M(Q2deel2) 51 11,5 584 
M(G3dee/1) 723 3,3 2386 
M(G3dee/2) 330 9 2967 
M(Q3dee/1) 640 3,3 2111 
M(Q3deel2) 292 9 2626 
M(G4 deel1) 723 3,3 2386 
M(G4 deel2) 330 9 2967 
f./1(04 deel1) 640 3,3 2111 
M(04 dee/2) 292 9 2626 
M(G5 dee/1) 728 3,3 2401 
M(G5deel2) 516 11,5 5934 
M(Q5 deel1) 640 3,3 2111 
M(Q5 dee/2) 454 11 ,5 5218 
M(G6) 883 6,5 5741 

M(tot.1al) 78684 18 5464,15 12561 13000 ja 

Dikte w:.nd 5a : 650 mm 



Wand 5a, doorsnede 2 
Permanente belasting (G) 

oppervlakte (A) dikte (d) volume (V "'A x d) dlclltlleiit (p) gewicllt (G = V x p) kracl1t (F = G x 9.81) belastilliJ belast/lig totaal 
(1112) (111) (1113) (/HJ!)I13) (kg) (N) Fx 1,2 (kN) (kN) 

G1: eigen gewicht w.1ml 90 0,65 58,5 2400 140400 1377 324 1653 1653 

Materiaal: beton 

G2:dak 
Ou/2 

Materiaal: beton 60,5 0,3 18,15 2400 43560 427324 513 
Materla~l: Isolatie, elwerking 60,5 0,15 9,075 30 272 2671 3 

516 

G3 :verdieping 2 
OH/2: 

Materl~el beton 38,9 0,3 11,67 2400 28006 274758 330 
330 

G4 : verdie11ino 1 
0</@/ 2: 

Materiaal beton 36,9 0,3 11,67 2400 28008 274758 330 
330 

G5: begane grond 
0</@/ 2: 

Materiaal: beton 60,5 0,3 18,15 2400 43560 427324 513 
Materiaal: JsoJalie, afwerking 60,5 0,15 9,075 30 272 2671 3 

516 

G1+G2+G3+G4+G5 3344 

Veranderlijke belasting (0) 
opperv/.1kte (A) Qobeiast/lllJ kracllt (F z Q x A) belast/lig belast/lig totaal 

(1112) (kMin2) (kN) Fx 1,5 (kN) (kN) 

02: dak 

dee/2 60,5 0,56 33,88 50,82 51 

03: verdie11ing 2 

deet2 38,9 5 194,5 291,75 292 
03: verdie;>ing 1 

dee/2 38,9 5 194 5 291,75 292 
05: begane grond 

dee/2 60,5 5 302,5 453,75 454 

02 + 03 + 04 1088 



TOETSING 
Toetsif!IJ_ 1: Scllllifspanning in de doorsnede van de w.111d 
rd =V ! A<'T1 V A (1111112) 'Td 'Tl 'T2 voldoet? 

(N) 11 (111111) d (111111) (/IXd) (I/IA) 845 845 

4432265,65 18000 650 11700000 0,38 0,66 5,4 'T2 

Toersillu 2: Oppervlakte w.1peni1111 
M110,81tl • NI = Nd .• > 
A ...... ;.9 • NI ! 4351~1mn2)--> A ..... ;.9 < 2',> van de oppetvlakle v.m de doorsnede van cle wand 

Fjl(N) lengte (111) 111omentjKN111}_ 11 (111) Nt_jkN) A = Nt(N)/435 (1111112) 2%Awnd Voldoet? 
M(G1) 1653 a 13222 
M(G2deel2) 516 11,5 5934 
M(02deel2) 51 11,5 584 
M(G3deel2) 330 9 2967 
M(03deel2) 292 9 2626 
M(G4 dee/2) 330 9 2967 
M(04 dee/2) 292 9 2626 
M(G5dee/2) 516 11,5 5934 
M(05 dee/2) 454 11,5 5218 

M(lot:lal) 42079 18 2922,15 6718 13000 ja 

Dtkte wand 6a : 650 mm 



Wand Sb 

20000 mm 



Wand Sb 
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toetsing 1: schuit.pannlnf in de doorsnede van de wand 

t = VIA < ll 

t = optredende schuifspanning (N/mm) 
V = rekenwaarde van de dwa"kracht (N) 

(Q 1 + q2 + q3 + q4) • L 
A = oppervlakte van de betondoorsnede (h •d) (mm) 
t 1 =grenswaarde van de schuifspanning zonder 

dwarskrachtwapening (afhankelijk van B-kwalitei1) 
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toetsing 2: oppervlakte buigtrek-wapening 

MI O,Sh = Nt = Nd 

M = moment (kNm) 
h = hoogte (m) 
Nt = kracht in het betonstaal (kN) 
Nd = normaaldrukkracht in de betondrukzone (kN) 

Awapening = Ntl 435 
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Wand 5b, doorsnede 1 
Permanente belasting (G) 

oppetv/akle (A) dikte (dJ voltmre (V • A x dJ die/tUleid (p} ge wielil (G • V x p) kt.1clll (F • G x 9.81) be/.15~11!1 belasting toL1.11 
(m2J (111) (1113) (kl)lill3) (leg) (N) Fx 1.2 (kNJ (kN) 

61: eigen uewlclrt wand 221 0,85 187,85 2400 450840 4422740 5307 5307 
M<l!etiaet beiDn 

G2.:d.lk 
O.t/1: 

Meiterteat beton 45,3 0,3 13,59 2400 32616 319963 384 
Materiaat isolatie, efwerlring 45,3 0,15 6,795 30 204 2000 2 
O.t/2 
Molerleel: beton 80,3 0,3 24,09 2400 57816 567175 681 
~rieal isolert~. e~werkfng 80,3 0,15 12,045 30 361 3545 4 

1071 
GJ : ve1 dleplntJ2 
O.t/1: 

MSeriael beton 45 ,3 0,3 13,59 2400 32616 319963 384 
O.t/2: 
Meteriellal beton 35,3 0,3 10,59 2400 25416 249331 299 

683 
G4 : verclleplntJ 1 
O.tl1: 
Merteriesl beton 45,3 0,3 13,59 2400 32616 319963 384 
0..12: 
Meterlaai beton 35,3 0,3 10,59 2400 25416 249331 299 

693 
G5: bellatte 01 oud 
O.tl1: 

Mattrieet beton 45,3 0,3 13,59 2400 32616 319963 384 
Mo1e~eet lsolelle, efwetk~ 45 ,3 0,15 6,795 30 204 2000 2 
O.t/2: 
Moteri:ael: beton 80,3 0,3 24.09 2400 57816 567175 681 
Meteriflellsou.tle, afwerking 80,3 0,15 12,045 30 361 3545 4 

1071 
G6:W,llld 48 0,3 14,4 2400 34560 339034 407 407 

G1•G2•GJ•G4+65+G6 9223 

Veranderlijke belasting (0) 
oppervL1kle (A) 0-belas~ttQ krac/11 (F • 0 x A) belasting beL1Siilll) !Ot1a/ 

(1112) (kNirn2) (kN) Fx 1,5 (/<N) (kN) 

02: dolk 

d~e/1 45,3 0,56 25.,366 38,0S2 

de~/2 603 056 44,968 67,452 106 

Ol': verdieping 2 

d .. /1 45,3 5 226,5 339,75 

do•l2 35,3 5 176,5 264,75 605 

OJ: ver dlep•ng 1 

<kt/1 45,3 5 226,5 339,75 

<kt/2 353 5 176 5 264 75 605 

OS: begane grond 

dee/1 45,3 5 226,5 339,75 

de~/2 80,3 5 4111 ,5 602,25 942 

02.03. 04 2257 



TOETSING 
Toers/ng1: ScJIIIItsP.111trhHJ in de doorsnede van de wand 
T"d •V/A<'1'"1 V A (1111112) .,.. 'Tl .,.. voldoer? 

(N) 11 (mm) d(mlll) (llxd) {VIA) 845 845 

11479376,28 18000 850 15300000 0,75 0,66 5,4 .,.. 

Toetsing 2: OJ}Perv~1kre w.1pen/IIIJ 
Mi (0,811) • NI • NtJ --> 
A__.., • NI 1435(Nlmn2)-> A ......... , < ~~van de oppeNtakte V•lll de doorsnede van de wand 

F(kN) /e!Jgfe (111) rnomellf (I<Nm) IJ(m) Nt(kN) A • Nt(/11)!43 5 (mm2) ~~A, .. • Voldoer? 
M(G1) 5307 10 53073 
M(G2 dee/1) 386 4 1545 
M(G2deel2) 685 13 8903 
M(02 dee/1) 38 4 152 
M(02 dee/2) 67 13 877 
M(G3 dee/1) 384 4 1536 
M(G3 dee/2) 299 11,5 3441 
M(03deel1) 340 3 1019 
M(03 dee/2) 265 11 ,5 3045 
M(G4 dee/1) 384 4 1536 
M(G4 dee/2) 299 11,5 3441 
M(04 dee/1) 340 4 1359 
M(04 dee/2) 265 11,5 3045 
M(G5deel1) 386 4 1545 
M(G5 dee/2) 685 13 8903 
M(05 dee/1) 340 4 1359 
M(05 dee/2) 602 13 7829 
M(G6) 407 8 3255 

M(lolaal) 105863 18 7351,59 16900 17000 j11 

Dikte wand 5b : 850 mm 



Wand 5b, doorsnede 2 
Permanente belasting (G) 

oppetvlakte (A) dikte (d) volume (V- Axd) dicll!J1eid (p) geWicllf (G = V X {I) kmcl1t (F = G x 9.81) belasting belasting totml 
(1112) (111) (1113) (kg!m3) (kg) (N) Fx 1,2 (kN) (kN) 

61: eigen gewlcht wand 127 0,85 107,95 2400 259080 2541575 3050 3050 
Materiaal: beton 

62:dak 
Di!e/2 

Materiaal: beton 80.3 0,3 24,09 2400 57816 567175 681 
Materlaat lsotalie, afwerking 80,3 0,15 12,045 30 361 3545 4 

685 
63: verdie11ing 2 
Di!e/2: 

Materlaai beton 35,3 0.3 10,59 2400 25416 249331 299 
299 

64 : verdie111nu1 
Di!e/2: 

Materiaal beton 35,3 0,3 10.59 2400 25416 249331 299 
299 

65: begome grond 
Di!e/2: 

Materlaat beton 80,3 0,3 24,09 2400 57816 567175 681 
Materiaal: isolatie. afwerking 80,3 0.15 12,045 30 361 3545 4 

685 
61+62+63+64+65 5018 

Veranderlijke belasting (0) 
OPfJervlakte (A) O..IJei.1StiiiiJ kmcllt (F = 0 x A) bei.1Sting belas ring totaal 

(ml) (kNI~nl) (kN) Fx 1,5 (kN) (kN) 

02: dak 

d~e/2 80,3 0.56 44,968 67,452 67 

03: verdieping 2 

de~/2 35.3 5 176.5 264.75 265 

03: veulieping 1 

d~e/2 35,3 5 176,5 264.75 265 

05: begane grond 

*el2 80,3 5 401,5 602,25 602 

02+03+04 1199 



TOETSING 
Toetsing 1: Sclwitspmmillfl in de doorsnede van de wand 
rd =V;"A<..,-1 V A (111m2) 'Td 'Tl '1"2 voldoet? 

(N) 11 (111111) d ( 111111) (/lXI/) {VIA) 845 845 

6217213,59 18000 850 15300000 0,41 0,66 5,4 'Tl 

Toetsing 2: Oppetvl<lkte w.1penlng 
Mi ~0.811) • NI s Nd --> 
Awopnl•• =NI 1435 ~N>1nm2)--> Awopooi ... < 2%van de opp&!VIaktevan de doorsnedevan de wrnul 

F(lcN) lengte (111) momellt (KNm) /J (111) Nl(lcN) A= Nr(N)/435 (mm2) 2% Awa.4 Voldoet? 
M(Gf) 3050 5,5 16774 
M(G2 dee/2) 685 13 8903 
M(02 dee/2) 67 13 877 
M(G3deel2) 299 11,5 3441 
M(03deel2) 265 11,5 3045 
M(G4 dee/2) 299 11,5 3441 
M(04 dee/2) 265 11,5 3045 
M(G5deel2) 685 13 8903 
M(05 dee/2) 602 13 7829 

M(totaal} 56258 18 3906,79 8981 17000 j.J 

Dikte wand 5b : 850 mm 



Wand 6a 

17000 mm 



Wand 6a 
schematisch model t.b.v. berekening dikte wand 

'"--· 

toetsing 1: schuifspanninf In de doorsnede van de wand 

t = VIA < t1 

t = optredende schuifspanning (N/mm) 
V= rekenwaarde van de dwarskracht (N) 

(q1 + ql + q3 + q4) • l 
A= oppervlakte van de betondoorsnede (h •d) (mm) 
t 1 =grenswaarde van de sd1uifspanning zonder 

dwarskrachtwapening (afhankeliJk van B-kwaliteit) 

'-, .... _ 

toetsing 2: oppervlakte buigtrek-wapening 

Mi O,Bh = Nt = Nd 

M =moment (kNm) 
h = hoogte (m) 
NI = kra<ht in het betonstaal (kN) 
Nd = normaaldrukkracht in de betondrukzone (kNI 

Awapening = Nt/435 



Wand 6a, doorsnede 1 
p ermölnente bi e asting 

oppervt.1kte (A) dikte (d) volrnne N • A x d) d/CiltJJeid (p) gewicht (6 • V x p) kmciii(F•6x9.81) be/11$&119 bel:ls till!]tOL1o?l 

(m2) hili (1113} {kg1n3} (kg) (N} Fx 1.2 (I<N) (kN) 
G1: eluen gewicht w<m~ 213 0,85 191,05 2400 434520 4262641 5115 5115 
Materloot beien 

62: dOlk 
Dot/1: 

Meteriaat beton 84 0.3 25,2 2400 60480 593309 712 
Malertaat.lsoletie, afwerking 84 0,15 12,6 30 378 3709 4 
O.t/2 

Materiaat betoo 65 0,3 19 ,5 2400 46800 459108 551 
Meleriaot lsolotie, afwerking 65 0,15 9,75 30 293 2869 3 

1271 
63: verdlej>lna 2 

O.t/1: 

Materiaal beton 84 0,3 25,2 2400 604 80 593309 712 
O.t/2: 

Materiaal beton 40,2 0,3 12,06 2400 28944 293941 341 

1053 
G4 :ver tiiOitlllfJ 1 
O.t/1: 

Mllleriaalbetoo 64 0,3 25,2 2400 60480 593309 712 
O.t/2: 

Moleriaol beloo 40.2 0.3 12,06 2400 299 44 283941 34 1 

1053 
65: hegmoe u• ond 

0.011: 

Malerloet beton 84 0,3 25,2 2400 60480 593309 712 
Meterlaat is-olM Ie, afwerking 84 0,15 12,6 30 378 3708 4 
O.t/2: 

Meteriaat beton 65 0,3 19,5 2400 46800 459108 551 
Materloat: Isolatie, at werking 65 0,15 9,75 30 293 2869 3 

1271 
GG:Wruul 102,2 0,3 30,66 2400 73584 721859 866 866 
01+02+03+04+05+66 10628 

Veranderlijke belasting (Q) 
oppervl.1kte (A) 0-bel:lsting kmcbt(F• OxA) bei~1Stillf) bel.-rstitu) tot.1.11 

(1112} (I<Nim2) (I<N) Fx 1.5 (I<N} (kN} 

02: d•k 
d .. /1 B4 0,56 47,04 70,56 

dtt/2 65 0,56 364 54,6 125 
03: vetdieptng 2 

d~~/1 84 5 420 630 

d~~/2 40,2 5 201 301,5 932 
01: veldleplng1 

~~11 84 5 420 630 

d.-12 40,2 5 201 301,5 932 
05: hegome grond 
dtt/1 84 5 420 630 
dtt!Z 65 5 325 487,5 1118 
02• 03 +04 3106 



TOETSING 
Toetslng1: Sclnlitspmming ill de doorsnede Vil/I de wand 
Td sV f A<"T1 V A(mml) .,.. .,., 'T2 voldoet? 

(N) h(tnlll) d(mm) (/IKd) (VIA) 845 845 

13734046 18000 850 15300000 0,90 0,66 5,4 .,.. 

Toetsing 2: Opperv/.1kte wapenbliJ 
MI (0.811) • NI • Nel --> 
A ........ • NI 1435 (N'rnm2)--> A ........ < 2--> v.ln de oppervlakte van de doorsnetlev.lnlle wand 

FncM letlUie (lnJ 11101111111t O<Nm) 11 (111} Nt(kN) A= Ntv\l:i!435finml) ~-9 Awu4 Voldoet? 
M(G1) 5115 8,5 43479 
M(Gldeel1) 716 4 2866 
M(Gldeell) 554 13 7207 
M(Oldee/1) 71 4 282 
M(Oldeell) 55 13 710 
M(G3dee/ 1) 712 4 2848 
M(G3dee/l) 341 11 3748 
M(03deel1) 630 4 2520 
M(03deell) 302 11 3317 
M(G4 deel1) 712 4 2848 
M(G4deell) 341 11 3748 
M(04 deel1) 630 4 2520 
M(04 deel l) 302 11 3317 
M(G5 deel 1) 716 4 2866 
M(G5deell) 554 13 7207 
M(05dee/ 1) 630 4 2520 
M(05deell) 488 t 3 6338 
M(G6) 866 8 6930 

M(tota:JQ 105268 18 7310,29 16805 17000 ja 

Dikte wand 6a : 850 mm 



Wand Sa, doorsnede 2 
Permanente belasting 

oppervlakte (A) dikte (dJ volume (11 = A x dJ dic1ltlreid (PJ gewicht (6 - V x p) kracJrt (F- G x 9. 81) beJ,1SÛIIIJ 1>e1.1s ting lotaal 
(1112) (111) (1113) (kg!m3) {k_(J) (NJ Fx 1,2 (kNJ (kNJ 

G1: eigen uewlcht wand 91 0,85 77,35 2400 185640 1821128 2185 2185 
Materiaal: beton 

G2:dak 
~el2 

Materiaal: beton 65 0,3 19,5 2400 46800 459108 551 
Materieel: isolatie, afwerking 65 0,15 9,75 30 293 2869 3 

554 
G3: verdiepill!J 2 
~.12: 

i~aterlaai beton 40,2 0,3 12,06 2400 28944 283941 341 
341 

G4: verdietrill!J 1 
~·12: 

Materiaal belon 40,2 0,3 12,06 2400 28944 283941 341 
341 

G5: be[Jane !JI omt 
~.12: 

Materieel: belon 65 0,3 19,5 2400 46800 459108 551 
Materlael: isolatie, afwerking 65 0,15 9,75 30 293 2869 3 

554 
01+02+03+04+05 3976 

Veranderlijke belasting (Q) 
oppervlakte (AJ O-belasti1rg kmcht (F = 0 x A) bel.1st1ng belastlmJ tota.11 

(1112) (kNJm2) (kN) Fx 1.5 (kN)_ (kN) 
02:dak 

dee/2 65 OSS 36,4 54,6 55 
03: verdieping 2 

dee/2 40,2 5 201 301,5 302 

03: verdieping 1 

~e/2 40,2 5 201 301 ,5 302 

05: begane grond 

dee/2 65 5 325 487,5 488 

02 +03 + 04 1145 



TOETSING 
Toetslng1: Scllltlfspatrn/ng in de doorstrede varr de warrd 
rd z V' A< -r1 V A (1111112) 'Td 'Tl 'T2 voldoet? 

(N) ll(lnlll) d(mm) (/IXd) (VIA) 845 845 

5120657 18000 850 15300000 0,33 0,66 5,4 'Tl 

Toetshto 2: Oppervlakte wapelfitrg 
Mi 10.0111 =NI ~ Nd --> 
A •• , • .-, a NI i .S351N.~nm2)-> A ••••• ; .. < 2%van de oppei'Jiaktevan de doorsnedevan de wand 

F(lcNJ /engte (111) mometJt (KNm) h(m) Nt(lcN) A= Nf(N)i435 (mm2) 2% A ... :a•d Voldoet? 
M(G1) 2185 4,5 9834 
M(Gl deell) 554 13 7207 
M(Q2 deel 2) 55 13 710 
M(G3dee/2) 341 11 3748 
M(QJdee/2) 302 11 3317 
M(G4 deel2) 341 11 3748 
M(04 dee/2) 302 11 3317 
M(G5 deel2) 554 13 7207 
M(05dee/2) 488 13 6338 

M(totaaQ 45424 18 3154.45 7252 17000 i·l 
Dikte wand 6a : 850 mm 



Wand 6b 

20000 mm 



Wand 6b 
schematisch model t.b.v. berekening dikte wand 

I" 

.. 

toetsing 1: schultspannlnf in de doorsnede van de wand 

1 =VIA< 11 

1 = epiredende schuifspanning (Nimm) 
V = rekenwaarde van de dwarskracht IN) 

(q I + q2 + q3 + q4) ' L 
A = oppervlakle van de beloodoorsnede (h'd) (mm) 
t1 =grenswaarde van de schuifspanning zonder 

dwarskrachlwapening (afhankelijk van 8-kwaliteil) 

. -..... _ 

_.»o.omm._ . -_ICIIQIOewrt. ··-

r;-· ... 2) 

. ; I 

toetsing 2: oppervlakte buigtrek-wapening 

M/O,Sh = Nt = Nd 

M =moment (kNm) 
h = hoog1e (ml 
NI = krach! in het betonstaal (kN) 
Nd = normaaldrukkracht in de betondrukzone (kN) 

Awapenmg = Nt /435 



Wand Sb, doorsnede 1 
Permanente belasting 

oppetvl:~kTe (A) dikte (d) V0/11111e (V o A X d) die/tilleid (p) ge Wie/I! (G • V x p) kmc/tr(F• Gx9.81) belasrilliJ be/,1Srillt} 101:1.1/ 
(m2) (111) (1113) (k<rlii3J (kq) (N) F x 1. Z (1<_!!1 (I<N) 

61: eige11 uewicltt wand 303 0,5 151 ,5 2400 363600 3566916 4280 4280 
Meterlsat beton 

62: dak 
O.o/1: 

h.4aterittal: be1on 21,9 0,3 6,57 2400 15768 154684 186 
Materiaat lsoteltie, a1werking 21,9 0,15 3,285 3o 99 967 1 
O.o/2 
MateMet beton 23,5 0,3 7,05 2400 16920 165985 199 
Ml!rteriaal: isok!tle, afwerking 23,5 0,15 3,525 30 106 1037 1 

387 
63 :verdieping 2 
O.o/1: 

Meterlaai be1on 21,9 0,3 6,57 2400 15768 154684 186 
O.o/2: 
Metertaal be1on 11,5 0,3 3,45 2400 8280 81227 97 

Z83 
64 : verdieplnu 1 
O.o/1: 
Ml!rteriaed beton 21,9 0,3 6,57 2400 15768 154684 186 
O.o/2: 

Meterîeal beton 11,5 0,3 3,45 2400 8280 81227 97 
283 

65: be!}ane uroml 
O.o/1: 

Materiaal: beton 21,9 0,3 6,57 2400 15768 154684 186 
Materiaal: isoll!ltle, a1werking 21,9 0,15 3,285 30 99 967 1 
O.o/2: 
Materiaal: beton 23,5 0,3 7,05 2400 16920 165985 199 
Materiaal: lsoiatle, afwerking 23.5 0,15 3,525 30 106 1037 1 

387 
G6:warKI 27,4 0,4 10,96 2400 26304 258042 310 310 

61+62+63+64+G5+G6 5931 

Veranderlijke belasting (Q) 
opperv/.1kle (A) O-beJ.1Srill!l kmc/li(F• OxA) bel.."lsllnq be/,1SÛIIIJ !OL1tl/ 

(m2) (I<Mm2J (I<N) Fx 1.5 (I<N) (kN) 
02: da~ 
d~e/ 1 21,9 0,56 12,264 18,396 

~·12 23,5 0,56 13,16 19,74 38 
03: verdieping 1 
d~e/1 21,9 5 109,5 164.25 
d6&12 11,5 5 57,5 88,25 251 
03: verdlepklg 1 

d6el1 21,9 5 109,5 164.25 
dee/2 115 5 57 5 Bs,2S 251 
05: heg.:me grond 

dee/1 21,9 5 109,5 164 ,25 

dtJeiZ 23,5 5 117,5 176,25 341 

02+03+04 880 



TOETSING 
Toetsh~ 1: ScJrllltsllóJtltJing hr de doorsrtfHle van de waJI(I i 

Td •V i A<.,-1 V A(mm2} 'Td .,.., 1'"2 voldoet? 

(NJ h (mmJ d(mtll} (lrxd} (V/A} 845 845 

6810188,31 18000 500 9000000 0,76 0,66 5,4 1'"2 - -

Toetsing 2: ODDervlakre wape11111u I 
MI f0,8hl• NI • Nd -> 
A_..... • NI ! 435 fN.1lllll21--> A_."< zt~van de oppervlaktevan de doorsnedevan de wand 

F(kN} letrgte (In) moment (KNiii} lr-lml Nt(kN} A - Nt(iiii43 5 (IIUIIlJ 2'·>A •• ..o Voldoet? 
_M(G1} 4280 10 42803 
M(G2 deel1} 187 3,5 654 
M(G2deel2} 200 13.~ 2706 
M(02deel1} 18 3,5 64 --
M(02deel2} 20 13,5 266 
M (G3f!ee11} 186 3,5 650 
M (63 deel 2} 97 10,5 1023 
M(03deel1} 164 3,5 575 
M(03deel2} 86 10,5 906 
M(G4deel1} 186 3,5 650 
N!(G4 deel 2} 97 10,5 1023 
M(04 dee/1} 164 3,5 575 
M(04deel2} 86 10,5 906 
M(G5deel1} 187 3,5 654 
M(G5d.~2} 200 13,5 2706 
M(05deel1} 164 3,5 , 575 
M(05deel2} 176 13,5 2379 
.M(G6} 310 7 2168 

M(rotaa/J 61282 18 4255,69 9783 10000 ia 
Dikt• wand 6b : 500 mm 



Wand 6b, doorsnede 2 
p erman.nte b I ti e as ng 

opplliVIakte (A) dilere (dJ volume (V • A x 11) dldlflleid (p) gew/dit (G = V x p} luadii(F= Gx9.81} beL'!Siillg beL'lsliug lotlal 
bn2J (m} (m3} O!IJ!m3J Q!g} (N} Fx 1 2 (lcN} (kN} 

_G1: eiUen oewlchl wand 175 0,5 87,5 2400 210000 2060100 2472 2472 
Milieriaat beton 
G2:dilk 
OH/2 
Milieriaat beton 23,5 0,3 7,05 2400 16920 165985 199 
M11eriaa1: Sololie, olwertln!l 23,5 0,15 3,525 30 106 1037 1 

200 
G3 :veuHep~IIJ 2 

IJHI" 
MlleriMI beton 11.5 0,3 3,45 2400 8280 91227 97 

97 
G4 :wldiepillfJ 1 
DH/" 
MlleriMI beton 11.5 0,3 3,45 2400 9280 81227 97 

97 
G5: ht!Jimt!J!Oild 
OH/2: 
Mlleriaal:beton 23,5 0,3 7,05 2400 16920 165985 199 
Mllerieet lsolelie. afwerting 23,5 0,15 3,525 30 106 1037 1 

zoo 
G1+G2•G3+G4+G5 3068 

Veranderlijke belastll\il (Q} 
opperVla/tie (A) 0-be/asling ltradlt (F = 0 x A} belast/lig be~7s lilliJ rot.1a1 

trÎ2J . (kN1112} (kN} Fx1,S (kNJ (kNJ 
02: dak 
t»e/2 23,5 0,56 13,16 19,74 20 

03: verdlep!Ro 2 
Mel2 11,5 5 57,5 66.25 66 
03: verdeplAg 1 
Mel2 11,5 5 57,5 66,25 66 

OS:.beu- grond 
t»e/2 23,5 5 117 .s 17625 176 
Q2+03+04 368 



TOETSING 
Toetsillq 1: Schtlltspamriuq ht de doorsnede van de walld 
Td &V / A<1"1 V A(mm2) 'Td '1"1 '1"2 voldoe!? 

(N) lt(mm) d(mm) (llxd) (VIA) 845 845 -
3436408,58 18000 500 9000000 0,38 0,66 5,4 '1"2 

-. 

ToetsbiG 2: Oppervlakte wape~lhtq ! 

Mi CO.Sil) • Nr • Nel -> ' A ........ • NI i 435 Ctt1nm2)--> A ... ...,< 2% van de oppervlakte van de doorsnede van de wand I 
F(lcN) lellgte(m) IIIOIII&Ilt (KNmL ,, (1111 M(kN) A E M(N)/435 (1111112) 2%Aw .. d Voldoe!? 

M(G1) 2472 - 10 24721 
M(G2def!/2) 200 13,5 2706 
M(02deef_J) 20 -- 13,5_ 266 
M(G3deel2) - 97 10,5 1023 
M(03deell) 86 10,5 906 
M(G4 deel.!~ 97 10,5 1023 
M(04de~l) 86 10,5 906 

M(C?S d!!l!J 200 13,5 2706 
M(05deel2) 176 13,5 2379 

-
M(fotaal) 36637 18 2544,22 5849 10000 Îil 

Dikte wand 6b : 






