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Voorwoord 
Dit rapport maakt deel uit van het afstudeerproject "Breda Trade Centre - Ontwerpen voor 

verandering', uitgevoerd binnen de capaciteitsgroep bouwtechniek aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. 

De resultaten van het project zijn uiteengezet in dit verslag, bestaande uit twee delen: 

I. Onderzoek 
• lnleiding 
• Strategie 
• Concept 

II. Ontwerp 
• Locatie 

Arch itectu u r 
• Vormgeving en materialisatie 
• Conclusie 

In deel I 'Onderzoek' wordt aan de hand van een onderzoek naar flexibiliteit in kantoorgebouwen en op 
basis van een vastgestelde strategie een concept voor het te ontwerpen Breda Trade Centre 
geformuleerd. Op basis van van dit concept worden keuzes gemaakt t.a.v. de compositie en 
materialisering van gebouwonderdelen. 

In het tweede deel 'Ontwerp' worden de resultaten van het onderzoek uit deel I toegepast op een 
testcase, het te ontwerpen Breda Trade Centre. In dit gedeelte zal de nadruk vooral liggen op het 
verantwoorden van gemaakte ontwerpkeuzes t.a.v. de locatie, architectuur en materialisatie. 



Samenvatting Deel I: Onderzoek 

Aanleiding 
Om de hoeveelheid bouw -en sloopafval terug te brengen is het noodzakelijk dat er op een slimme en 
verantwoorde manier gebouwd wordt. Wanneer we een gebouw willen ontwerpen dat lang meegaat en 
dus een lage milieubelasting heeft dan zullen we ervoor moeten zorgen dat het gebouw tijdens die 
lange levensduur steeds weer aan veranderende eisen en wensen kan warden aangepast. 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt dan ook: In hoeverre is het mogelijk om tot een 
ontwerpstrategie te komen t.a .v. aanp<;isbaar bouwen d.m.v. onderzoek naar de verschillende 
onderdelen van een gebouw en hun onderlinge relaties? 
Het beoogde doel is een onwerp te maken voor het Breda Trade Centre binnen de disciplines 
architectuur en bouwtechniek op basis van het gedane onderzoek. 

Strategie 
De gelaagdheid van gebouwen is het uitgangspunt geweest bij het bepalen van een concept. leder 
gebouw bestaat uit verschillende onderdelen met verschillende functies en levensduren. De vijf 
gebouwonderdelen die in dit project zijn onderscheiden zijn: Draagconstructie, gebouwschil, 
ruimteplan, installaties en ontsluiting. 
Om systematisch de geschikte configuratie van gebouwonderdelen voor een bouwsysteem te 
onderzoeken is gebruik gemaakt van een methode, ontwikkeld door Bernard Leupen, genaamd 'Kader 
en generieke ruimte'. In deze methode wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en 
veranderlijke gebouwonderdelen . Met een aantal restricties t.a.v. een hoogbouwconstructie zijn hieruit 
drie configuraties naar voren gekomen waarvan de relaties tussen de permanente gebouwonderdelen 
zijn onderzocht. 

Concept 
Het ontwerpconcept voor het Breda Trade Centre kan omschreven warden als 'een gebouw binnen 
een gebouw' . Het bouwwerk bestaat uit een permanente superconstructie waarbinnen tijdelijke 
'lichtgewicht' constructies kunnen warden geplaatst. Het buitenste gebouw beschermt de lichtgewicht 
constructies tegen regen , luchtvervuiling en geluidsoverlast waardoor deze relatief eenvoudig 
gematerialiseerd en gedetailleerd kunnen warden. 
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Deel 11: On twerp 

Delocatie 
Met de (HSL) spoorlijn in het zuiden, de hoofdontsluitingsweg van het gebied in het noorden en een 
route naar/van het centrum van Breda in het westen, ontstaat een tegenstelling tussen het rustige 
recreatieve karakter van de 'Groene Hoven' en het dynamische karakter van de eromheen gesitueerde 
elementen. Het BTC bevind zich juist op het sn ijvlak van deze elementen en heeft dus een gezicht 
naar gebieden met een tegengesteld karakter. Het concept voor het ontwerp van de laagbouw is dan 
oak de tegenstelling tussen de dynamiek van de moderne kantorenstrip en de rust in het parkachtige 
gebied 'De Groene Hoven': 'Een locatie met twee gezichten'. 

Uitgangspunten voor architectuur 
Met de toekomstige ontwikkelingen van industriele- naar kenniseconomie en de voortschrijdende 
technologische mogelijkheden om op afstand te communiceren verandert de beleving van de 
werkomgeving. Het werk in een kenniseconomie wordt meer een 'anytime, anyplace, anywhere' 
activiteit waarbij het welzijn van de werknemer een belangrijke rol speelt. Het kantoor wordt een plaats 
waar de nadruk ligt op samenwerking en waar de werknemer minder tijd doorbrengt dan in het 
'traditionele' kantoor het geval was. Het kantoor krijgt hierdoor meer het karakter van een 
ontmoetingsplek waarbij het uitwisselen van informatie en ervaringen een grate rol spelen. 
Een open opzet waarbij ruimten in elkaar 'overvloeien' net zoals het werken en leven in de 'nieuwe' 
kenniseconomie in elkaar overvloeien zou hier goed bij passen. In deze open ruimte kan men elkaar 
ongedwongen ontmoeten. Wanneer vertrouwelijke gesprekken warden gevoerd trekt men zich terug in 
hiervoor bestemde ruimten welke als doosjes op de vloerplaat zijn geplaatst. 

Vormgeving en materialisatie 
Hoofddraagconstructie van het 'kader' - Het is de bedoeling om het hart van de toren te openen voor 
licht en lucht. Hiertoe is naar een andere oplossing gezocht dan de standaard betonnen kern welke in 
hoge gebouwen vaak wordt toegepast. De stabiliteit van de superconstructie wordt verkregen uit de 
centraal gelegen stalen 'vakwerkbuis' welke in de fundering is ingeklemd. De kleinere stalen 
vakwerkconstructies op de hoekpunten van het gebouw (de 'satel ieten') warden door outriggers 
geactiveerd en zorgen voor extra stijfheid van de toren. Deze outriggers vormen samen met staalplaat
betonvloeren tevens platforms waarop de installaties warden ondergebracht. 

Verticale ontsluiting - Om het hart van het gebouw te openen voor licht en lucht is de betonnen kern 
als het ware ontrafeld en zijn alle onderdelen met uitzondering van de liften uit het hart verwijderd. 
Vanuit de liften in hart wordt het ruimtelijke concept van de toren beleefbaar gemaakt en ervaart men 
de 'spiraal van licht' welke om de gebruiker heen draait. 
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Koude schil - Vanwege de mogelijkheid om ook op grotere hoogte natuurlijk te ventileren is voor het 
principe van een tweede huidfa<;:ade gekozen. Er is naar gestreefd om de beschermende koude schil 
zo transparant mogelijk te materialiseren zodat de identiteit van de erachter gelegen organisaties goed 
tot uitdrukking kan warden gebracht. Hier is o.a. invulling aan gegeven door gehard glazen vinnen toe 
te passen waarop de glazen buitengevel puntvormig is bevestigd. Te openen glazen delen voeren de 
geaccumuleerde warmte in de spouw af. 

lnstallaties - Het idee is de machines van de klimatiseringsinstallaties zoveel mogelijk te combineren 
met de constructieve platforms. Het uitgangspunt hierbij is dat meer machines met minder capaciteit 
de flexibiliteit en betrouwbaarheid van het systeem in het algemeen ten goede komt. Door de 
verschillende installaties centraal t.o.v. de te bedienen ruimtes te plaatsen kunnen de lengtes en 
diameters van de kanalen zoveel mogelijk warden beperkt. 

Draagconstructie van de generieke ruimte - Om de stalen draagconstructie zo slank mogelijk te 
dimensioneren binnen het concept van 'spiralende atria' is ervoor gekozen om de vloeren van de 
invulgebouwen in de gevelzone steeds op te hangen aan de bovenliggende outriggerconstructie. 
Hiertoe wordt een raster bestaande uit twee verticale 'hangers' i.c.m. horizontale randliggers aan de 
outriggerconstructie en de 'satelieten' bevestigd. Via de hangers warden de verticale trekkrachten naar 
het outriggerplatform geleid en naar de satelieten aan de zijkanten om vervolgens naar de fundering 
en de ondergrond te warden afgevoerd. De horizontale krachten warden door symetrie van de 
constructie opgeheven, aan de tegenovergelegen gevel is het krachtenverloop immers precies 
omgekeerd. 

Ruimteplan - Op basis van de literatuurstudie naar flexibiliteit in kantoorgebouwen is vastgesteld dat 
het waarschijnlijk beter is om vanuit een open ruimte te starten om vervolgens waar nodig omsloten 
ruimten aan de plattegrond toe te voegen voor werkzaamheden welke een hogere mate van 
concentratie vereisen. 
De mogelijkheden van de plattegrond zijn onderzocht en er is een afbouwsysteem ontworpen om deze 
mogelijkheden te kunnen realiseren . 

Conclusie 
Het denken in gebouwonderdelen en het onderscheiden van 'permanente' en 'tijdel ijke' onderdelen 
kan een hulpmiddel zijn om systematisch ontwerpbeslissingen in kaart te brengen . Door de methode 
toe te spitsen op gebruiksfuncties en gebouwtypologieen kan deze een leidraad vormen bij het 
bepalen van een juiste compositie van 'permanente' en 'tijdel ijke' gebouwonderdelen. Het is mogelijk 
om met behulp van deze benadering een concept te bepalen maar om de methode naar een hoger 
plan te tillen, dient dit in een team te gebeuren waarin specialisten van alle disciplines binnen het 
bouwproces vertegenwoordigd zijn . Alleen dan kan een werkelijk flexibel of aanpasbaar concept 
bepaald warden en alle onderdelen pasklaar op elkaar warden afgestemd. 
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1.1 lnleiding 
Het aandeel van de bouwsector aan de afvalberg in Nederland bestaat uit ca. 19 miljoen ton bouw 

-en sloopafval (2000). Geschat wordt dat deze hoeveelheid in 2006 zal zijn gestegen tot ongeveer 20 
miljoen ton. Om de hoeveelheid bouw -en sloopafval terug te brengen is het noodzakelijk dater op 
een slimme en verantwoorde manier gebouwd wordt. Deze manier van bouwen noemen we IFD, 
lndustrieel, Flexibel en Demontabel. 
Na onderzoek van Darnen Consultants (1997) naar mogelijkheden voor innovatie in de bouwsector 
bleek dat de belangen van milieu en economie gecombineerd konden worden door lndustrieel, 
Flexibel en Demontabel te bouwen. In 1998 is er vanuit het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken dan ook het 
'Nationaal Program ma IFD Bouwen' opgezet. Dit programma heeft als doel de bouwsector te 
informeren en het IFD bouwen te stimuleren. 
Het beoogde doel van IFD bouwen is het milieu te ontlasten door de prestaties van gebouwen te laten 
aansluiten op mogelijke toekomstige veranderingen als gevolg van veranderende eisen en wensen 
van de gebruikers. Doordat gebouwen zoveel mogelijk zijn samengesteld uit geprefabriceerde 
componenten welke relatief eenvoudig ge(de)monteerd kunnen worden, kunnen gebouwen aan deze 
veranderende eisen blijven voldoen. De hoeveelheid afval wordt beperkt doordat de productie van 
deze componenten zoveel mogelijk in fabrieken gebeurd en ze na demontage uitwisselbaar zijn of 
gerecycled worden. Bouwen wordt monteren en slopen wordt demonteren. 

1.2 De milieubelasting van gebouwen 
Naast bouw -en sloopafval, vormen het gebruik van 'schoon' drinkwater, het produceren van 'vuil' 

water en het gebruik van energie zoals elektriciteit en gas eveneens een belasting van het milieu. 
We leven in een maatschappij waarin veranderingen zich steeds sneller voltrekken. Door nieuwe 
technologische ontwikkelingen kunnen we steeds sneller en efficienter met elkaar communiceren en 
beschikken we steeds sneller over informatie. Hierdoor is de dynamiek van de gebruikers van 
gebouwen enorm toegenomen. Deze gebruikers volgen de ontwikkelingen in de maatschappij en 
stellen steeds weer nieuwe eisen aan de gebouwen waarin zij leven. 
Doordat oudere gebouwen vaak niet de mogelijkheid bezitten deze ontwikkelingen te volgen raken zij 
in onbruik, komen leeg te staan en worden na verloop van tijd meestal gesloopt. Wanneer we 
doorgaan met op de 'traditionele' manier te bouwen dan zullen, door de steeds sneller veranderende 
maatschappij, gebouwen steeds sneller in onbru ik raken en zal de afvalberg in Nederland dus ook 
steeds sneller groeien. Deze 'nieuwe' tijden vragen om een nieuwe benadering t.a.v. het oprichten van 
gebouwen. 
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1.3 Lifespan 
Duurzaam bouwen: 

'Duurzaam bouwen staat voor het ontwikke/en en beheren van de gebouwde omgeving met respect 
voor mens en milieu en is daarmee een onderdee/ van de kwaliteit van deze gebouwde omgeving'. 1 

'Zodanig bouwen en gebruik maken van gebouwen en de gebouwde omgeving dat de schade voor het 
milieu in a/le fasen, van planontwikke/ing en ontwerp tot en met de sloop, zoveel mogelijk beperkt 
blijft' .2 

IFD bouwen: 

'lndustriee/, f/exibel en demontabe/ bouwen is een gei'ntegreerde benadering van ontwerpen en 
bouwen. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke veranderingen in gebouwen, door ze zovee/ 
mogelijk samen te stellen uit industriee/ vervaardigde bouwcomponenten. Flexibele gebouwen of 
woningen s/uiten blijvend aan op de wensen van gebruikers en bewoners, en kunnen relatief 
eenvoudig aangepast warden wanneer deze wensen veranderen'. 3 

'/FD Bouwen is een manier van ontwerpen, ontwikke/en en bouwen, waarin via een geintegreerde 
benadering industriele, f/exibele en demontabele aspecten gezamenlijk een rol spelen. Oft richt zich 
niet enkel op het fysieke gebouw, maar ook op het bouwproces en de organisatie hieromheen. /FD 
Bouwen betreft onder andere vernieuwing op onderde/en a/s techniek, ontwerphulpmiddelen, de 

manier van samenwerken tussen bouwpartijen, contractvormen en concepten '. 4 

XX Gebruiksduur = levensduur: 

'Als de economische /evensduur van een gebouw niet strookt met de technische levensduur, moet de 

technische /evensduur warden aangepast aan die economische /evensduur'. 5 
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De term 'duurzaam bouwen' kan dienen als een overkoepelend begrip waarbinnen het IFD bouwen en 
de XX-gedachte vallen . De volgende thema's warden onderscheiden : energie (energiebesparing en 
het gebruik van alternatieve energiebronnen), materiaal (de milieubelasting van materialen), water 
(waterbesparing), leefomgeving (een goed beheer van de omgeving) en binnenmilieu (een gezond 
binnenmilieu). Duurzaam bouwen richt zich dus op alle aspecten van het milieu t.a.v. de bouwsector. 

Bij IFD bouwen gaat het voornamelijk om de manier waarop de materialen verwerkt warden. Door het 
productieproces zoveel mogelijk in fabrieken te laten plaatsvinden warden de materialen onder 
gecontroleerde omstandigheden in componenten verwerkt en warden verliezen zoveel mogelijk 
beperkt. De componenten warden vervolgens op een zodanige manier in het gebouw verwerkt dat 
tijdens de levensduur verschillende aanpassingen aan het gebouw mogelijk zijn. Doordat gestreefd 
wordt naar zoveel mogelijk demontabele verbindingen ontstaat de mogelijkheid componenten te 
verwisselen of ze na demontage (gedeeltelijk) te recyclen of terug te geven aan de natuur. 

De XX-gedachte kan gezien warden als onderdeel van het IFD-bouwen. Hierbij wordt ernaar gestreefd 
de levensduur van materialen zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de levensduur van 
een gebruiksfunctie. Hiermee wordt geprobeerd te voorkomen dat bruikbare materialen voortijdig op 
de afvalberg belanden en zodoende het milieu onnodig belasten. Waarom een gebouw neerzetten 
voor 75 jaar als deze na 40 jaar gesloopt wordt? 

Bij alle bovengenoemde onderwerpen speelt het begrip levensduur een zeer belangrijke rol. Het is 
nagenoeg onmogelijk de levensduur van een gebouw te voorspellen maar dat wil niet zeggen dat we 
geen invloed kunnen uitoefenen op toekomstige veranderingen . Het is de taak van alle partijen binnen 
het bouwproces om veranderingen tijdens het leven van een gebouw zo goed mogelijk te regisseren . 
Vanuit ervaringen binnen de vastgoedmarkt is het mogelijk schattingen te doen van de exploitatieduur 
van een gebouw of van gebruiksfuncties binnen een gebouw. Door bij het ontwerpen rekening te 
houden met deze schattingen en gebruik te maken van bovenstaande ontwerpbenaderingen (IFD & 
XX) kan het aanbod beter op de vraag van de gebruikers warden afgestemd waardoor veranderingen 
in of aan het gebouw gemakkelijker, minder kostbaar en minder milieubelastend warden. 

' het Nationaal Dubo-centrum 
2 Basisdocument voor kennis en vaardigheden Duurzaam Bouwen in vakopleidingen, deel 1 - Wat is DuBo? 
3 Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) 
4 

Het IFD platfoml (www.ifd.nl) 
5 

Masterclass XX n , gebruiksduur = levensduur, december 1999 
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1.4 Onderzoek 
Wanneer we een gebouw willen ontwerpen dat lang meegaat en dus een lage milieubelasting 

heeft dan zullen we ervoor moeten zorgen dat het gebouw tijdens die lange levensduur steeds weer 
aan veranderende eisen en wensen kan warden aangepast. Om deze veranderingen mogelijk te 
maken zal het gebouw flexibel en aanpasbaar moeten zijn . Een moeilijkheid is dat gebouwen zijn 
samengesteld uit onderdelen met verschillende levensduren. Wanneer we een onderdeel met een 
relatief korte levensduur willen aanpassen dan zullen de onderdelen met een langere levensduur dit 
toe moeten kunnen laten. Vanuit deze gedachte is het interessant te weten wat de relaties zijn tussen 
de verschillende onderdelen van een gebouw om zo de juiste ontwerpbeslissingen mogelijk te maken. 
Door deze relaties te onderzoeken kunnen we ons een beeld vormen van de gevolgen van 
ontwerpbeslissingen t.a.v . van de flexibiliteit en aanpasbaarheid van een gebouw. 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: In hoeverre is het mogelijk om tot een ontwerpstrategie te 
komen t.a .v. aanpasbaar bouwen d.m.v. onderzoek naar de verschillende onderdelen van een gebouw 
en hun onderlinge relaties? 

1.5 Werkwijze 
Allereerst wordt op basis van een literatuurstudie onderzocht wat de term flexibiliteit precies 

inhoudt voor een kantoorfunctie . Een gebouw wordt vervolgens opgedeeld in vijf verschillende 
onderdelen/categorieen waarna op basis van de literatuurstudie voor ieder gebouwonderdeel een 
doelstelling wordt bepaald . M.b.v. een methode ontwikkeld door Bernard Leupen wordt vervolgens 
onderscheid gemaakt tussen 'permanente' en 'tijdelijke' gebouwonderdelen waarna de onderlinge 
relaties tussen de permanente gebouwonderdelen warden onderzocht door voorbeelden en ideeen uit 
de praktijk te zoeken . Op basis van het voorgaande wordt dan een concept bepaald voor het te 
ontwerpen gebouw, het Breda Trade Centre. 
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Strategie 

Generieke ruimte 
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Afbeelding 1 
Verschillende 'lagen' 
Flexibiliteit van gebouwen, R.Blok IF. Van Herwijnen TU/e 

2.1 lnleiding 

De conclusie van het afstudeerproject 'Complex Gebouw' van K. Bender en J. Assmann, TU/e, 
2003 waarin werdt getracht de technische levensduur van materialen gelijk te stellen met de 
functionele levensduur van gebruiksfuncties luidt dat het niet mogelijk is om functies puur op 
levensduur te materialiseren. Hiervoor zijn er te weinig materialen voorhanden met een 
overeenkomstige levensduur. Bij een functionele levensduur langer dan 30 jaar zijn er alleen nog maar 
materialen voorhanden met een zeer lange technische levenduur. Zij beeindigden hun eindcolloquium 
met de stelling: 'Een complex gebouw is een compositie van tijdelijke functies, dat eeuwig kan blijven 
bestaan!'. 
Op basis van deze conclusie en de overtuiging dat er bij gebouwen van deze schaal geen intrinsieke 
samenhang bestaat tussen de verschillende gebruiksfuncties onderling en de ruimten waarin zij 
gevestigd zijn, tracht ik tot een andere benadering te komen . Door een gebouw op te delen in 
onderdelen met verschillende functies en levensduren en het permanente van het tijdelijke los te 
koppelen probeer ik een flexibele ruimte te definieren waarbij de onderdelen waardoor deze ruimte 
gevormd en gevoed wordt op een adequate manier worden gematerialiseerd . In plaats van alle 
onderdelen van een gebouw op de levensduur van een gebruiksfunctie te materialiseren (het gehele 
gebouw is tijdelijk), worden alleen die onderdelen van het gebouw op deze wijze behandelt waarbij dat 
mogelijk is. 

2.2 De gelaagdheid van gebouwen 

Het is verleidelijk om een gebouw te zien als Mn object, als iets dat af is en niet aan verandering 
onderhevig . Deze benadering is echter een ontkenning van de wezenlijke functie van een gebouw, 
namelijk het huisvesten van het levende. Alles dat leeft, evolueert en verandert en een gebouw dat 
niet kan veranderen kan het levende dus ook niet huisvesten . Een gebouw is, net als het lichaam van 
mens en dier, opgebouwd uit onderdelen met verschillende functies. Deze 'gebouwonderdelen' 
kennen ieder hun eigen proces van ontwikkeling en vooruitgang en hebben een verschillende 
levensduur. In het proefschrift 'Kader en generieke ruimte' 1 van Bernard Leupen wordt de historische 
ontwikkeling van de gebouwonderdelen beschreven . In deze ontwikkeling valt een proces van 
verzelfstandiging waar te nemen. De gebouwonderdelen ontkoppelen zich als het ware van elkaar en 
bevrijden elkaar, zoals het skelet de gebouwhuid bevrijdde. In dit proces van ontkoppeling en 
bevrijding is er altijd sprake van het permanente, het 'kader', en het tijdelijke. Dit kader bevrijdt andere 
gebouwonderdelen en zorgt hierdoor voor een veranderbare ruimte (de generieke ruimte). Zie 

afbeetding 2. Op grond van gebouwtypologie, gebruiksvorm en gewenste soort veranderbaarheid zijn er 
verschillende keuzemogelijkheden voor het permanente 'kader' mogelijk. Hoewel dit proefschrift zich 
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-- Generieke ruimte 

Afbeelding 2 
Kader en generieke ruimte, B. Leupen, uitgeverij 010, 2002 

hoofdzakelijk richt op de mogelijkheden voor een veranderbare woning is het 'kader-concept' ook 
bruikbaar voor andere gebouwtypen . Door meer inzicht te verkrijgen in de relaties tussen de 
verschillende gebouwonderdelen kunnen we ervoor zorgen dat veranderingen in gebruik en in het 
'onderdelensysteem' zo probleemloos mogelijk verlopen waardoor gebouwen langer in gebruik blijven 
en dus een lagere milieubelasting hebben . Op basis van bestaande modellen zijn bij gebouwen de 
volgende onderdelen te onderscheiden: Zie afbeelding 1 

1 . Draagconstructie 
2. Gebouwschil 
3. Ontsluiting 
4. Ruimteplan 
5. lnstallaties 

2.3 Kader en generieke ruimte 
Volgens Bernard Leupen zou bij woningen theoretisch ieder gebouwonderdeel in aanmerking 

kunnen komen om het kader te vormen maar indien er sprake is van gestapelde bebouwing wordt de 
draagconstructie permanent (=kader). Hetzelfde geld voor het onderdeel ontsluiting hoewel hierop 
uitzonderingen mogelijk zijn . Omdat bij de testcase, het Breda Trade Center, sprake is van gestapelde 
bebouwing vertrek ik vanuit het standpunt dat de draagconstructie permanent is. De draagconstructie 
maakt dus onderdeel uit van het Kader. Voorwaarde voor het kader is dat deze ontkoppeld is van de 
andere gebouwonderdelen die niet tot het kader behoren . Een gebouwonderdeel behorende tot het 
kader mag dus geen taken vervullen van andere onderdelen die niet tot het kader behoren. Het is 
mogelijk dat het kader uit meerdere onderdelen bestaat. Bernard Leupen hanteert hiervoor de 
volgende begrippen : 

Ge"integreerd kader: Het kader bestaat uit twee of meer onderdelen welke gedeeltelijk samenvallen; 
Gecombineerd kader: Het kader is opgebouwd uit twee of meer onderdelen die afzonderlijk 

herkenbaar zijn . 

Nu kan de vraag gesteld warden: Op welke wijze kan de draagconstructie samen met andere 
gebouwonderdelen een veranderbare ruimte (generieke ruimte) definieren? Om deze vraag te 
beantwoorden zal ik alle denkbare configuraties met het onderdeel draagconstructie in kaart brengen 
en op basis van gebouwtypologie, gebruiksvorm en gewenste soort veranderbaarheid een keuze 
maken voor een compositie. 
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2.4 Gebruiksduur is levensduur (aanbevenng voor verder onderzoekJ 

Wanneer een keuze is gemaakt voor een bouwsysteem op basis van onderscheid tussen het 
'permanente' en het 'tijdelijke', kan een strategie bepaald warden m.b.t. het materiaalgebruik en de 
wijze waarop het 'tijdelijke' aan het 'permanente' verbonden wordt, de bouwknoop. T.a.v. het 
materiaalgebruik is het wenselijk om zoveel mogelijk op levensduur te materialiseren d.m.v. het aan 
elkaar gelijkstellen van gebruiksduur en technische levensduur. De gebruiksduur van een 
kantoorfunctie bedraagt op dit moment ongeveer 20 jaar*. In plaats van alle onderdelen van het 
gebouw op de verwachte levensduur van een gebruiksfunctie te materialiseren warden alleen die 
onderdelen op een dergelijke wijze behandeld waarbij dat noodzakelijk en mogelijk is (de tijdelijke 
gebouwonderdelen). Voor het permanente kader warden materialen gekozen welke het beste aan de 
gestelde eisen voldoen en het minste schade aan het milieu toebrengen. Net zoals bij tijdelijke 
gebouwen met een gedruiksduur van slechts 5 jaar de bouwgrond het permanente kader vormt, zo 
kan bij gebouwen met een langere levensduur de draagconstructie als de bouwgrond gezien warden. 
Het samenspel van de permanente en de veranderbare ruimte in combinatie met een weloverwogen 
materiaalgebruik en detaillering kan leiden tot een bouwmethode waarbij zowel met de wensen van de 
gebruiker rekening wordt gehouden en tevens het milieu zoveel mogelijk wordt onthouden van onnodig 
bouwafval. 

* Op basis van praktijkervaring in het WTC te rotterdam, 2006 
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'Office buildings are the 
materialization of norms and values 

about issues such as hierarchy, 
interaction and privacy. They reflect 

ideas about how work should be 
performed. As these ideas change 

over time, so does the office.' 

2.5 Een flexibel kantoorgebouw 
Alvorens een ontwerp kan warden gemaakt zullen de randvoorwaarden voor flexibiliteit moeten 

warden benoemd van de functies welke ondergebracht gaan warden . Omdat het uit te werken deel 
van de testcase voornamelijk bestaat uit kantoorfunctie, wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op wat 
het begrip flexibiliteit voor deze functie betekent. Wanneer hier duidelijkheid over bestaat kan warden 
gekeken hoe het samenspel van gebouwlagen op een zodanige manier gecomponeerd kan warden 
dat deze een maximale flexibiliteit toelaten. 

Juriaan van Meel 

Uit onderzoek 2 is gebleken dat organisaties behoefte hebben aan verschillende soorten 
werkomgeving. Zie afbeetding 4. Deze zijn bij voorkeur gelijktijdig voorhanden en kunnen snel naar 
behoefte warden aangepast. Deze werkomgevingen zijn voornamelijk van elkaar te onderscheiden 
door gradaties in de mate van open(baar)heid. Het adviesbureau DEGW hanteert hierbij de volgende 
driedeling: Private, Privileged en Public. Zie afbeetding 3. Voor het kantoorgebouw zelf zijn vooral de 
eerste twee van belang. Public heeft meer betrekking op werklocaties buiten het kantoor, zoals 
bijvoorbeeld de op dit moment actuele 'Hotspots' waar men op een locatie buiten het kantoor van 
netwerk/internetfaciliteiten gebruik kan maken. Private staat in dit model voor omsloten of een 
beschermde omgeving zoals bijv. een opzet met 'cellen' of een werkplek aan huis, terwijl priveledged 
staat voor een meer open ruimte zoals bijvoorbeeld een kantoortuin . Wanneer in deze behoefte 
voorzien wordt, dan wordt niet alleen rekening gehouden met de verschillende soorten arbeid binnen 
een organisatie maar oak met verschillen in werkwijze van organisaties onderling. Dit maakt een 
gebouw aantrekkelijk voor meerdere organisaties met uiteenlopende werkmethoden. 
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Naast het voorzien in verschillende werkomgevingen zijn tevens de ontwikkelingen met het 
oog op de toekomst belangrijk. De sterk opkomende kenniseconomie en toenemende 
mogelijkheden om op afstand te commun iceren hebben vrijwel zeker gevolgen voor het 
kantoor(gebouw) zoals we dat nu kennen. Het is nag onduidelijk welke gevolgen dit zal hebben 
maar verwacht wordt dater binnen het kantoorgebouw een toenemde vraag zal zijn naar 
ruimten met een meer 'openbaar' karakter waarin meerdere personen kunnen samenwerken 
en een teruglopende vraag naar 'prive-ruimten'. Veel prive-werkzaamheden warden dan buiten 
het kantoor uitgevoerd . 3 

Uit bovenstaande blijkt dat vooral de verhouding open/gesloten van de gebouwlaag ruimteplan 
en het snel kunnen wijzigen hiervan belangrijk is om veranderingen te kunnen opnemen. Met 
het oog op de verwachte toekomstige ontwikkelingen en de daarbij behorende verminderde 
vraag naar kantoorruimte komt daar de mogelijkheid bij de plattegrond te kunnen herverdelen 
over verschillende organisaties. Ruimtelijk gezien zal de vrijgekomen ruimte bij het krimpen 
van een organisatie opgevangen kunnen warden met de groei van een andere organisatie of 
het invoegen van een 'nieuwe' organisatie . Om veranderingen in de verhouding open/gesloten 
te kunnen laten plaatsvinden is vooral de vorm van de vloerplaat van belang. 
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Afbeelding 4 
Verschillende typen werkruimte. 
The European Office, Juriaan van Meel, 2000 
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Afbeelding 5 
Gebouwvormen in relatie tot daglichttoetreding 
Daglicht in het ontwerp van utiliteitsgebouwen, sbr, 2003 

Bij het herverdelen van de vloerplaat is het belangrijk dat de vloerplaten op een dergelijke wijze 
ontsloten zijn dat wijzigingen relatief eenvoudig mogelijk zijn . 

Samenvattend kan uit het bestuderen van de aangegeven bronnen geconcludeerd worden dat: 

- het ruimteplan moet kunnen voorzien in verschillende typen werkruimte in verschillende 
hoeveelheden en van verschillende afmetingen; 

- De vloerplaat kan worden (her)verdeeld over verschillende gebruikers. Veranderingen zijn mogelijk 
zonder het functioneren te verstoren; 

- In plaats van een 'gesloten' ruimteplan met cellen als uitgangspunt is het waarschijnlijk beter om te 
starten vanuit een meer open opzet waarbij ruimten naar behoefte worden toegevoegd. 

2.5.1 Draagconstructie vorm van de vloerplaat 

De stelling dat een zo groot mogelijke vrije plattegrond de meeste mogelijkheden biedt, vormt het 
uitgangspunt bij de zoektocht naar de meest flexibele vloerplaat. Factoren zoals architectuur en cultuur 
spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van de vloerplaat. 

In het proefschrift 'The European Office - office design and national context' 4 wordt de ontwikkeling 
van het europese kantoor beschreven. In eerste instantie werd in Europa in de zestiger jaren, met de 
komst van de airconditioning, het Amerikaanse 'deep-plan' overgenomen. Het 'deep-plan' was 
economisch, makkelijk onder te verdelen en had geen rare hoeken welke moeilijk te verhuren waren. 
Echter, slechts een tiental jaren later was er hevige kritiek op dit gebouwtype door de weinige 
mogelijkheden voor uitzicht, daglichttoetreding en natuurlijke ventilatie. Hierdoor viel men op het 
europese vasteland terug op de ondiepe plattegronden. In Groot-Britannie waar sprake was van een 
een meer hierarchische arbeidscultuur en werknemers nagenoeg geen inspraak hadden werd dit type 
gebouw wel gehandhaaft. Afbeetding 5 geeft een aantal hooftypen van gebouwvormen in relatie tot het 
toetreden van daglicht. s 

• Doelstelling 
De doelstelling bij het ontwerpen van het Breda Trade Center is de vloerplaat zo vorm te geven dat 
een zo groot mogelijk aantal vierkante meters voldoet aan de eisen van uitzicht en daglichttoetreding 
waarbij de verschillende indelingen van het gebouwonderdeel ru imteplan moeten kunnen worden 
opgenomen . 
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2.5.2 Ruimteplan indeling van de vloerplaat 

De traditionele indeling van de vloerplaat gaat uit van het principe dat men voornamelijk in 
gesloten ruimten werkt en van daaruit af en toe samenwerking zoekt in ruimten met een meer 
openbaar karakter. Toekomstige ontwikkelingen zoals de opkomende kenniseconomie wijzen echter 
op het toenemende belang van communicatie en interactie. In het 'nieuwe' kantoor zou men wellicht 
beter uit kunnen gaan van een meer sociale, open indeling waar men af en toe gesloten ruimten 
opzoekt voor activiteiten welke meer concentratie vereisen. In de amerikaanse publicatie 'Offices that 
work - Balancing comunication, flexibility and costs' 6 wordt gesteld dat zowel open en gesloten 
indelingen voordelen kennen en dat het voornamelijk van belang is de juiste balans is tussen open en 
gesloten te vinden. 
Hoewel er tussen de Verenigde Staten en Europese landen grate verschillen bestaan in opvattingen 
over de ideale werkplek vormt de voorkeur van werknemers voor een meer gesloten opzet een 
overeenkomst. Bij het ontwerpen van het ruimteplan spelen onderwerpen als hierarchie, interactie en 
privacy een grate rol. Om te bepalen wat de juiste verhouding is tussen 'open' en 'gesloten' in het 
Breda trade Center kijken we naar de opvattingen over hierarchie, interactie en privacy binnen het 
'Nederlandse' kantoor. 
Volgens Juriaan van Meel welke onderzoek heeft gedaan naar het ontwerp en de nationale context 
van kantoorgebouwen in verschillende europese landen heeft nederland een individualistische cultuur. 
Dit komt tot uitdrukking in een indeling met veel individuele kantoorru imten waarbij de wanden geluid 
tegenhouden en uitzicht blokkeren en dus zorgen voor een hoge mate van privacy. De 
scheidingswanden zijn in Nederland zelden transparant en dragen dus niet bij aan een sociale controle 
onder werknemers. Nederlandse werknemers zijn dus erg op hun privacy gesteld. lnteractie tussen 
collega's is meestal functioneel en doelgericht. Oak kent 'Nederland' een soort streven naar 
gelijkwaardigheid wat zich uit in een min of meer gelijke verdeling van uitzicht en privacy. Ter 
vergelijking : In het 'Britse' kantoor is het bijvoorbeeld normaal dat de managers in individuele 
kantoorruimten met uitzicht naar buiten een werkplek hebben terwij l de wernemers in grate open 
ruimten in het hart van de plattegrond een plaats toegewezen krijgen met weinig privacy en uitzicht 
naar buiten. In Nederland is er dus absoluut geen sprake van een hierarchische werkcultuur. 

• Doelstelling 
De doelstelling bij het ontwerpen van het ruimteplan is dat deze zo veel mogelijk indelingen toelaat 
zodat per organisatie de optimale verhouding tussen open en gesloten bepaald kan warden. Omdat 
de levensduur van de scheidende elementen vastgesteld kan warden op ongeveer vijf jaar. Is het 
tevens belangrijk dat de elementen in de laag ru imteplan op relatief eenvoudige wijze geplaatst, 
verplaatst en verwijderd kunnen warden. 
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2.5.3 Ontsluiting ontsluiten van de vloerplaat 

De wijze waarop de ruimten bereikbaar warden gemaakt speelt een belangrijke rol bij een flexibele 
indeling van de vloerplaat. Met het oog op de verwachte toekomstige ontwikkelingen is het tevens 
belangrijk dat met een veranderende vraag naar ruimte, de vloerplaat op een relatief eenvoudige wijze 
(her)verdeeld kan warden. Veranderingen moeten mogelijk blijven zonder dat het functioneren van de 
vloerplaat eronder lijdt. 

• Doelstelling: 
De hoofddoelstelling bij het ontwerpen van de gebouwlaag ontsluiting is dat deze zo weinig mogelijk 
belemmerend werkt t.a.v. het aantal mogelijke in- en herverdelingen van de vloerplaat. 

2.5.4 lnstallaties conditioneren van de vloerplaat 

De gebouwinstallaties vormen samen met het ruimteplan de gebouwonderdelen met de kortste 
levensduur. Omdat de installaties dus relatief vaak aangepast moeten kunnen warden is het wenselijk 
om deze op een zodanige manier in het gebouw op te nemen dat wijzigingen mogelijk zijn zonder het 
functioneren van de andere onderdelen te verstoren . 

• Doelstelling 
Bij veranderende in- en herverdelingen is het natuurlijk belangrijk dat het leidingverloop van de 
gebouwinstallaties op een zodanige wijze in het gebouw warden opgenomen dat deze hierbij geen 
belemmering vormen. Om het aantal kanalen en leidingdiameters te beperken is een goede 
verdeling van de installaties over het gebouw wenselijk en zal tevens zoveel mogelijk natuurlijk 
geventileerd dienen te warden. 

' Kader en generieke ruimte, B. Leupen, Uitgeverij 010, 2002 
2 Design for change, the architecture of DEGW, Birkhauser, 1998 
3 The Distributed Workplace, Spon Press, 2004 
• The European Office - office design and national context, Juriaan van Meel 010 Publishers, 2000 

' Daglicht in het ontwerp van utiliteitsgebouwen, sbr, 2003 
• Offices that work - Balancing comunication, flexibility and costs, Becker I Simms, 2001 
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Afbeelding 6 
Mogelijke configuraties voor het permanente 
kader en de veranderbare ruimte . 

2.6 Mogelijkheden voor een bouwsysteem 
Bij het zoeken naar het meest geschikte kader waarmee een ontwerp voor de testcase kan 

warden gemaakt, baseer ik mij op de methodiek zoals deze door Bernard Leupen is ontwikkeld in het 
proefschrift 'Kader en generieke ruimte' . Bij deze methode warden allereerst alle denkbare 
configuraties van gebouwonderdelen op een rijtje gezet waarna deze warden ingekaderd in voor de 
woningbouw bruikbare ontwerpkeuzen: Casco, bouwmuur, gevel en basement. Het beginpunt van 
iedere reeks is steeds een element waarna stapsgewijs andere gebouwonderdelen warden 
toegevoegd . Zodoende ontstaat een schematisch overzicht tussen gemaakte ontwerpkeuzen en de 
gevolgen voor de veranderbare ruimte. 
Op dezelfde wijze zijn tevens alle configuratie-opties voor het kantoorgebouw in kaart gebracht. Zie 

afbeetding 6. Het grijze gebied aan de linkerzijde in de configuraties is het kader {het permanente) en 
het rechterdeel maakt deel uit van het veranderlijke . Zoals reeds eerder aangegeven ga ik er bij het 
ontwerpen van het BTC vanuit dat de draagconstructie tot het kader behoort. De draagconstructie 
vormt dan altijd het vertrekpunt van waaruit een compositie wordt gestart. In voorgaande paragrafen is 
bepaald dat in een kantoorgebouw de gewenste soort veranderbaarheid voornamelijk bestaat uit de 
verhouding tussen open- en geslotenheid van het ruimteplan en de mogelijkheid de vloerplaat opnieuw 
in te delen. Hieruit volgt dat het ruimteplan bij voorbaat niet tot het kader behoort. Omdat de testcase 
bestaat uit hoogbouw, is uit oogpunt van stabiliteit en veiligheid (vluchten bij brand), ervoor gekozen 
om de ontsluiting eveneens standaard tot het kader te laten behoren. Passen we deze restricties toe 
op de configuraties dan blijven er uiteindelijk 3 hoofdconfiguraties over. Zie afbeetding 7. In deze 
afbeelding is het aantal configuraties weergegeven waarbij de lagen draagconstructie en ontsluiting tot 
het kader behoren en de laag ruimteplan tot de veranderlijke ruimte . 
Het te ontwerpen Breda Trade Center zal bestaan uit een toren in combinatie met een laagbouw. In 
verband met de beschikbare tijd is ervoor gekozen om de toren in dit project centraal te stellen. In 
deze hoogbouw zullen voornamelijk kantoren ondergebracht warden. De hoofdconfiguraties zullen 
warden onderzocht op hoe de gebouwlagen optimaal in dienst kunnen staan van de veranderbare 
ruimte om de gewenste flexibiliteit te bereiken . Aan de hand van dit onderzoek zal een keuze warden 
gemaakt voor een configuratie van gebouwonderdelen welke de basis zal vormen voor de verdere 
uitwerking van het project. 
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Relaties tussen de permanente 
gebouwonderdelen uit afbeelding 7 

2.6.1 Relaties 
Omdat de Kaders in de drie aangegeven hoofdconfiguraties geen ge·lntegreerde eenheid vormen 

en op meerdere manieren invulbaar zijn, is ervoor gekozen om verder in te zoomen op de permanente 
onderdelen. De permanente gebouwonderdelen in de kaders van de hoofdconfiguraties gaan alien als 
het ware onderlinge relaties met elkaar aan. Zie afbeelding B. 
Door deze relaties te onderzoeken wordt het mogelijk om het samenspel tussen deze verschillende 
gebouwlagen in beeld te brengen. Dit is gedaan door bij iedere relatie voorbeelden uit de praktijk te 
zoeken. Deze voorbeelden dienen als inspiratiebron bij het samenstellen van het Kader voor het te 
maken ontwerp van het Breda Trade Centre en kunnen als een soort bouwstenen gezien warden voor 
het te bepalen ontwerpconcept. De belangrijkste vraag hierbij is hoe de lagen in het kader in dienst 
kunnen staan van de eerder bepaalde gewenste flexibiliteit. 
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2.6.2 Relatie 1 Draagconstructie + ontsluiting 

1. Betonnen kern(en) t.b.v. stabiliteit en ontsluiting 
In hoogbouwconstructies is het gebruikelijk om de ontsluitende elementen zoals trappen en liften te 
combineren met een stabiliserende kern . Op deze wijze wordt relatief eenvoudig aan de eisen t.a.v. 
brandveiligheid voldaan en zijn de plattegronden goed bereikbaar. Ook kunnen in de kern ruimten 
opgenomen welke geen daglicht behoeven zoals toiletten, pantry's, opslagruimte, leidingschachten, 
enz .. In afbeelding 9 wordt een aantal mogelijkheden getoond voor het plaatsen van de verticale 
ontsluiting I kern.1 Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de centraal in de plattegrond geplaatste 
kern en de aan de zijkant geplaatste kern . 
In hoogbouwconstructies wordt vaak gekozen voor een centraal in de plattegrond geplaatste 
betonnen kern. Naast het voordeel van korte vluchtroutes in het geval van brand kent een centrale 
plaatsing tevens een aantal nadelen . 

De belangrijkste nadelen van een centrale kern t.o.v. een aan de zijkant geplaatste kern zijn: 
• Een grote koellast van het gebouw; 
• Geen grote vrije vloeroppervlakte i.v.m de eisen t.a .v. daglichttoetreding. 

Voordelen van een aan de zijkant geplaatste kern zijn 2 
: 

• De mogelijkheid voor het natuurlijk ventileren van de 'kern'; 
• Toetreding van daglicht in de 'kern' en uitzicht naar buiten; 
• De mogelijkheid van een vrije plattegrond 
• De mogelijkheid om de 'kern' als zon- en/of wind buffer te laten dienen. 

Bovenstaande voordelen kunnen benut worden om de veranderlijke gebouwonderdelen te 
'bevrijden'. Het mogelijk weglaten van leidingen als gevolg van natuurlijke ventilatie, het benutten 
van daglicht en de vrije plattegrond bevrijden de laag ruimteplan en leveren een besparing op in het 
energieverbruik tijdens de gebruiksperiode van het gebouw. Tevens wordt in The green skyscraper', 
Ken Yeang, 1999 de mogelijkheid aangegeven om de overdrukleiding bij de aan de zijkant 
gepositioneerde kern te laten vervallen als gevolg van natuurlijk ventileren. Na overleg met Prof. Ir. 
W. Zeiler bleek dit niet mogelijk te zijn. 

Afbeelding 9 
Positioneren van de kern 

30 



. . 

Afbeelding ... 
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De stramienkeuze verankert zones in de plattegrond 

2. Stramienkeuze 
Door het kiezen van een bepaalde moduulmaat kunnen zones in de plattegrond verankerd warden. 
Bij flexibele ruimten wordt doorgaans geprobeerd om het gebruik zoveel mogelijk vrij te laten. 
In de afbeelding is een zone in het midden van de plattegrond gelegen welke eigenlijk allleen 
geschikt is als ontsluiting. De keuze van een geschikte moduulmaat kan bijdragen aan een flexibele 
ruimte . 

1 Service Cores. Ken Yeang, 
2 The Green Skyscraper, The Basis for Designing Sustainable Intensive Buildings, Ken Yeang 1999 
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Afbeelding 10 
Gevelbuisconstructie en atrium, Swiss Re Londen 
Afbeelding: Bouwen met staal 177, april 2004 

1. --IHH-llflll 

Afbeelding 11 
Conceptvoorhoogbouw 
Stuurgroep Multidisciplinaire hoogbouw 

2.6.3 Relatie 2 Draagconstructie + gebouwschil 

1. Gevelbuisconstructie 1 2 

Voor zeer hoge hoogbouw wordt er vaak gekozen om de stabiliteit uit een gevelbuis te verkrijgen. 
Zie afbeelding 10. Omdat de gevelbuis een bredere voetafdruk heeft dan de traditionele betonkern is er 
minder materiaal nodig om dezelfde mate van stabiliteit te verkrijgen. Een belangrijk voordeel hierbij 
is dat de plattegrand vrij is van stabiliserende elementen die een obstakel kunnen varmen bij het 
aantal magelijke indelingen van de vlaerplaat. Een nadeel is dat er elementen aan de plattegrond 
toegevoegd maeten warden om veilig te kunnen vluchten in het geval van brand. Vaak wordt er voor 
een combinatie gekazen, het zogenaamde 'buis-in-buis' principe, waarbij de stabiliteit zowel uit de 
gevelzone als uit een centraal geplaatste kern wordt verkregen waarin tevens de ontsluitende 
elementen zijn ondergebracht. 

2. De constructie en gebouwschil maken ruimte voor een atrium 
Voar een goede verlichting van de vloerplaat en de mogelijkheid om gebruik te maken van 
natuurlijke ventilatie warden vaak atria toegepast. Met behulp van atria kan een relatief grote 
vloeroppervlakte voorzien warden van daglicht terwijl het gebauw toch relatief compact blijft, wat 
gunstig is t.a .v. het energieverbruik . Atria zijn afgesloten buitenruimten waar buitencandities heersen 
maar wel bescherming bieden tegen tegen wind en regen. Omdat atria in de hoogte over meerdere 
verdieping daorlopen dient de vlaercanstructie hier ruimte voor te maken. Zie afbeelding 10. Hetzelfde 
geldt voar de thermische schil. Een atrium kan in feite gezien warden als een ruime spouw in een 
tweede-huidfa9ade. 
Doardat er gedeeltelijk of geheel natuurlijk geventileerd kan warden en er overdag nauwelijks van 
kunstlicht gebruik gemaakt hoeft te warden kan er bespaard warden op ruimte voar de installaties en 
bijbeharende kanalen. 
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Wervelkolom 

VVer;el 

Afbeeldlng 12 
Conceptvoorhoogbouw 
The Hybrid Highrise 

3. Megaconstructie: Een superconstructie met subconstructies 1 3 4 

Een megaconstructie bestaat uit een superconstructie welke ingevuld wordt met kleinere 
subconstructies. Zie afbeetding 11, 12. De superconstructie verzorgt de stabiliteit van het gehele 
gebouw en vormt tevens de 'fundering' van de kleinere subconstructies. Op deze wijze kunnen de 
subconstructies aan minder zware eisen voldoen waardoor de onderdelen die hiervan deel uitmaken 
als het ware worden 'bevrijdt' van een aantal zware taken. Hierdoor kunnen de subconstructies 
relatief eenvoudig worden uitgevoerd en eventueel worden aangepast wat mogelijkheden biedt voor 
het toepassen van een IFD bouwmethode. 

' Hoge gebouwen - constructie voor stabiliteit. J.C.D Hoenderkamp, TU/e 2002 
2 Bouwen met staal 184, juni 2005 
3 Bouwen met staal 166, juni 2002 

4 
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The Hybrid Highrise, The hybrid Highrise Design Team I 
Hoogstad Architecten 

Afbeelding 13 
Vluchtweg langs de gevel 
Vinoly-toren, Amsterdam 

Afbeelding 14 
klimaatgevel als ontsluiting 
De Leeuw van Vlaanderen, Amsterdam 

2.6.4 Relatie 3 Gebouwschil + ontsluiting 

1. Vluchtweg aan de buitenzijde van de gebouwschil 
Door de vluchtwegen aan de buitenzijde van het gebouw te situeren nemen deze geen plek in op de 
plattegrond waardoor ruimte gewonnen wordt. Zie afbeelding 13. 

2. De spouw van een tweede-huidfa~ade als ontsluiting I vluchtweg 
Door de ontsluiting vanaf de randen van de plattegrond te laten plaatsvinden blijven alle 
gebruiksruimten goed bereikbaar en wordt ruimte gewonnen op de plattegrond. Zte afbeetding 14. Op 
deze wijze zijn beide gevelvlakken tevens goed bereikbaar voor onderhoud. Zie oak 2.6.7. 
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Afbeelding 15 
Weglaten van het plafond t.b.v. het benutten van 
de thermische massa van de draagconstructie 

Afbeeldlng 16 
betonkernactivering 
Afbeelding: Bouwwereld 206, maart 2004 

2.6.5 Relatie 4 Draagconstructie + installaties 

1. Benutten van de thermische massa van de draagconstructie 1 

Het warmte accumulerend vermogen van wanden of vloeren kan helpen bij het creeren van een 
prettig klimaat in ruimten. De opslag van warmte in de massa van vloeren of wanden zorgt ervoor 
dat deze delen een relatief Constante temperatuur hebben t.o.v. de omgevingstemperatuur in de 
ruimten. In de winter zullen de vloeren of wand en warmte afgeven en in de zomer dragen ze in 
zekere mate bij aan de koeling van de ruimten. Voorwaarde is wel dater voldoende massa aan de 
omgevingslucht wordt blootgesteld. Zie atbeetding 15. Op deze wijze kan enigszins op de hoeveelheid 
installaties bespaard warden doordat temperatuur-extremen genivelleerd warden. 

2. lntegreren van leidingen in de draagconstructie: Actief beton 2 3 4 

Actief beton ofwel betonkernactivering is gebaseerd op het actief benutten van de thermische massa 
van een betonconstructie. Hiertoe is in een betonnen vloer- of wandconstructie een 
waterleidingnetwerk gestort waarin water met een temperatuur van ongeveer 20 °C rondgepompt 
wordt. Via deze leidingen wordt wordt in de zomer de geaccumuleerde warmte afgevoerd terwijl in 
de winter de betonmassa de omgeving zijn gematigde temperatuur opdringt. In het ontwikkelde 
vloersysteem van Betonson I Velta kunnen tevens de leidingen voor ventilatie en electra in de vloer 
opgenomen warden. Zie afbeetding 16. Doordat door de ventilatielucht nag slechts gebruikt hoeft te 
warden voor het verversen van de omgevingslucht en niet meer om deze te verwarmen kunnen de 
leidingen zo smal gedimensioneerd warden dat deze zonder veel problemen in de vloer opgenomen 
kunnen warden. Een reductie op de mechanische ventilatie van 50% is haalbaar. Voorwaarde voor 
een goede werking is dat er geen verlaagde plafonds warden toegepast. 
Doordat met dit systeem een 20 - 40 cm dunner vloerpakket haalbaar is zonder verlaagd plafond 
zijn hogere ruimten mogelijk met meer daglichttoetreding en dus eventueel een grotere 
vloeroppervlakte. Oak kan natuurlijk gekozen warden voor een besparing op de verdiepingshoogte 
en dus op de bouwkosten. Tevens wordt de veranderbare ruimte nag 'bevrijdt' doordat extra 
elementen voor de verwarming en koeling van ruimten normaal gesproken achterwege kunnen 
blijven. 
Op het gebied van het integreren van installatieonderdelen in de draagconstructie zijn veel 
ontwikkelingen gaande. Een vloertype waarbij leidingen in het vloerpakket kunnen warden 
opgenomen is bijvoorbeeld de Infra+ vloer. Een systeem waarbij warmte-wisselaarbuizen in de 
funderingsconstructie zijn ge"lntegreerd is bijvoorbeeld de 'energiepaal' . 
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Afbeeldlng 17 
Bleekemolen Race Planet, Delft 
Afbeelding: Zan en architectuur, Novem 2000 

3. Een lichtgewicht gebouw koelt snel af maar warmt ook snel op 5 

Een andere benadering t.o .v. het benutten van de thermische massa van gebouwonderdelen is juist 
zoveel mogelijk massa in gebouwen weg te laten. Zie afbeetding 17. Het uitgangspunt hierbij is dat een 
lichtgewicht bouwwerk snel opwarmt maar ook snel weer afkoelt. Deze gevoeligheid voor opwarming 
en afkoeling maakt een zekere besparing op de gebouwinstallaties mogelijk. Door veel glas toe te 
passen kan bijvoorbeeld bespaard warden op de binnenverlichting van een gebouw. 
Om het gebouw op een duurzame wijze te koelen of te verwarmen spelen technologische 
ontwikkelingen een belangrijke rol. Hierbij kan gedacht warden aan een zonregulerende gevel , 
zonnepanelen, actief beton, enz .. 

' Constructief Ontwerpen 5 - integratie, dictaat TU/e 2001 
2 'Betonvloeren', Bouwwereld 206, maart 2004 
3 'Prefab klimaatvloeren ', Stedebouw en Architectuur, september 2004 

4 ' lnnovatieve klimaatbeheersing kantoor Rijkswaterstaat', Stedenbouw 623 

5 'Zan en architectuur', H. Hoiting IF. Boer, Novem 2000 
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Afbeelding 18 
Scheiding van dienende en gediende elementen, Lloyd's of London 
Afbeeldingen: www.richardrogers.co.uk 

2.6.6 Relatie 5 Ontsluiting + installaties 

1. Het scheiden van 'dienende' en 'gediende' ruimten. 
Door de 'dienende' elementen en de 'gediende' gebruiksruimten te scheiden kunnen wijzigingen in 
de elementen met de kortste levensduur (de dienende elementen) relatief eenvoudig warden 
uitgevoerd. Wanneer deze dienende elementen aan de zijkant van een gebouw warden gesitueerd 
i.p.v. in het hart van een gebouw dan ontstaan er mogelijkheden om een relatief grate vrije 
vloerappervlakte te creeren, tevens zijn de installaties dan goed bereikbaar en kunnen warden 
aangepast zonder dat de gebruikers van het gebouw daar al te grate hinder van ondervinden . 
Deze scheiding van 'dienende' en 'gediende' elementen is onder meer terug te vinden in het werk 
van Norman Foster, Richard Rogers en Louis Kahn. In het ontwerp van Lloyd's of london (1978-
1986) zijn de ontsluitende elementen en installaties gecombineerd in de vorm van 'service towers'. 
Zie afbeetding 18. Bij dit gebouw kunnen in het geval van een gratere bezetting in de toekomst extra 
'service towers' warden toegevoegd. 
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Afbeelding 19 
Een gebouw binnen een gebouw 
Een extreme vorm van een tweede huidfai;;ade 

Afbeelding 20 
Een watergekoelde I waterverwarmde Gartner-gevel 

2.6. 7 Relatie 6 Gebouwschil + installaties 

1. Tweede-huidfa~ade 1 

Door een 'tweede' gevel van enkel glas op enige afstand van de hoofddraagconstructie te plaatsen 
ontstaat, door het over het algemeen gematigde klimaat in de spouw, de mogelijkheid om de 
klimaatinstallaties op een andere plaats te positioneren dan in de gevelzone onder het raam . De 
lucht in de spouw kan gebruikt warden voor het natuurlijk ventileren van ruimten . Oak kan relatief 
veel glas in de gevels toegepast warden waardoor veel daglicht kan toetreden. Zie afbeelding 19. 

2.Gevelverwarming 1 2 

Door gevelverwarming kan bespaard warden op de klimaatinstalaties, is minder leidingwerk nodig en 
kan de gebruiksruimte vrij blijven van verwarmingsinstallaties. Het combineren van de gebouwschil 
en verwarming kan heel nuttig zijn omdat doorgaans langs de glasvlakken van de gebouwschil een 
koudeval optreed . Door warm water door de regels en stijlen van de gevel te leiden wordt de 
binnenoppervlaktetemperatuur van het glas verhoogd en kan deze koudeval voorkomen warden. De 
holle metalen stijlen en regels geven hun warmte aan de omgeving af d.m.v. straling. In 
zomersituaties is het mogelijk om koel water door de profielen te leiden. Het principe kan tevens 
gedeeltelijk gecombineerd warden met te behandelen ventilatielucht. Dit systeem is goed 
toepasbaar in ruimten waar veel glas aanwezig is zoals atria, serres. Zie afbeelding 20. 

3.Zonregulerende gevel I klimaatgevel 1 3 

Bij dit systeem kunnen, net zoals bij de tweede-huidfacade en gevelverwarming het geval is, extra 
verwarmingselementen in de gebruiksruimten achterwege blijven . De gevelopbouw bestaat uit een 
buitenblad van enkele of dubbele beglazing, een luchtspouw waarin een zonwering is opgenomen 
en een binnenblad van enkele of dubbele beglazing . Door de hogere oppervlaktetemperatuur van 
het glazen binnenblad is er geen sprake van koude stralingsafgifte van het glasvlak. Warme lucht 
welke uit de luchtspouw aan de zonkant wordt weggezogen kan benut warden voor het verwarmen 
van de vertrekken aan de 'schaduwzijde'. 
Door het toepassen van een zonregulerende gevel is minder leidingwerk voor koeling/verwarming 
van het gebouw nodig. 

' Reader Handboek lnstallatietechniek, Prof. Ir. W. Zeiler, Maart 2005 
2 'Gekoelde gevels voorkomen oververhitting', Bouwwereld 12, 2005 
3 www.permasteelisa.com 
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3.1 Algemeen 

Op basis van de in het vorige hoofdstuk beschreven strategie kan nu een concept geformuleerd 
warden voor het te maken ontwerp. Dit concept kan omschreven warden als een 'gebouw in een 
gebouw' en is afgeleid van de relaties 2 en 6. Constructieve platforms creeren onafhankelijke 
segmenten over de hoogte van het gebouw waarin 'lichtgewicht' bouwconstructies kunnen warden 
geplaats. Deze verschillende lichtgewicht gebouwen kunnen onafhankelijk van elkaar warden 
aangepast zonder dat het functioneren van het gebouw als geheel verstoord wordt. 
De invulgebouwen warden beschermd tegen regen, geluidsoverlast en luchtvervuiling zoals de huid en 
het skelet de kwetsbare organen van het menselijk lichaam beschermen. 
In afbeelding 21 wordt een visualisatie van het concept weergegeven welke bestaat uit een permanente 
superconstructie met constructieve platforms waarin principes van de lichtgewicht constructies te zien 
zijn. De permanente superconstructie kan als het kader gezien warden en bestaat uit de onderdelen: 
Hoofdconstructie, een beschermende niet-thermisch isolerende gebouwschil, de machines van de 
gebouwinstallaties en de verticale ontsluitende elementen. De tijdelijke 'invulgebouwen' bestaan uit: 
Een lichtgewicht constructie, een thermisch isolerende schil, de distributie-elementen van de 
gebouwinstallaties, de horizontale ontsluitende elementen en het ruimteplan. 
In plaats van de strak omlijnde scheiding van gebouwonderdelen waarvan eerder sprake was is nu 
een subtielere scheiding in functies aangebracht. Zie afbeelding 22. De gebouwschil is bijvoorbeeld 
opgedeeld in een deel met een beschermende functie tegen weersinvloeden, gelu idsoverlast en 
vervuiling en een gedeelte welke zorgdraagt voor de thermische isolatie van het gebouw. Door te 
puzzelen en spelen met de plaats en functies van de gebouwonderdelen is getracht tot een juiste 
configuratie te komen voor het ontwerp. 

Enkele voordelen van deze configuratie zijn : 

• De 'invulgebouwen' warden beschermd tegen regen, luchtvervuiling en geluidsoverlast; 
• De 'invu lgebouwen' zijn onafhankelijk aanpasbaar zonder dat het functioneren van het gehele 

gebouw verstoord wordt; 
• De 'invulgebouwen' kunnen relatief eenvoudig gedetailleerd warden; 
• Er ontstaan mogelijkheden om op levensduur te materialiseren; 
• Door te materialiseren op levensduur ontstaan er kansen voor het uitdrukken van identiteit. 
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Kader: superconstructie Generieke ruimte: invulgebouw 

Afbeelding 21 
Een 'permanente' superconstructie 
met 'tijdelijke' invulgebouwen 

~ [IJ @ll II ~EJ@ llH l l = 

hoofdconstructie 

invulconstructie 

8 warme schil 

[I] koude schil 

ruimteplan 

@) installaties (machine) 

@) installaties (distributie) 

llHll ontsluiting horizontaal 

11~11 ontsluiting verticaal 

Afbeelding 22 
Configuratie van gebouwonderdelen 
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Afbeelding 23 
Offshore boorplatform 

Afbeelding 24 
Constructief concept 

3.2 Draagconstructie 
Het concept voor de draagconstructie bestaat uit een centrale stalen vakwerkconstructie i.c.m . 

outriggers en aan de 'zijkanten' gesitueerde vakwerkconstructies welke samenwerken om de nodige 
stabiliteit te verkrijgen. Zie afbeetding 24. Naast de bestudeerde relaties in het vorige hoofdstuk is het 
idee voor dit concept afkomstig van het offshore boorplatform waarbij het hart van het platform open is 
om licht en lucht te ontvangen. Zie afbeetding 23. 

De constructieve platforms dienen een open structuur te hebben zodat de gebouwinstallaties hierin 
ge"integreerd kunnen worden en dienen voldoende sterk te zijn om als 'fundering' van de 
'invulgebouwen' te dienen. 
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Afbeelding 25 
lnstallatieconcept 

3.3 Gebouwinstallaties 
Het idee is de machines van de klimatiseringsinstallaties zoveel mogelijk te combineren met de 

constructieve platforms. Het uitgangspunt hierbij is dat meer machines met minder capaciteit de 
flexibiliteit en betrouwbaarheid van het systeem in het algemeen ten goede komt. Door plaatsing van 
de installaties op de constructieve platforms wordt geprobeerd om deze goed bereikbaar te maken 
zodat wijzigingen relatief eenvoudig uitvoerbaar zijn zonder het functioneren van de segmenten of het 
totale gebouw te verstoren. Vanuit de verschillende platforms warden de individuele verdiepingen 
bediend. Door de installaties op een juiste wijze over de hoogte van het gebouw te verdelen wordt 
geprobeerd het aantal leidingen en de leidingdiameters zoveel mogelijk te beperken. leder segment 
heeft een centrale ligging t.o .v. de te bedienen verdiepingen. Zie afbeelding 25. 
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deel 11 
on twerp 
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de locatie 
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Afbeelding 1 
De locatie van het Breda Trade Centre 

Afbeelding 2 
Een nieuw hart, een nieuwe ader, een nieuw leven! 

4.1 lnleiding 
Nederland werkt aan bereikbaarheid. Als gevolg hiervan warden in een aantal steden grate 

bouwprojecten uitgevoerd. Grote ontwikkelingen rond vervoersknooppunten vinden plaats in 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Breda. Met de komst van de HSL (hogesnelheidslijn) 
krijgen deze ontwikkelingen vooral gestalte in de vorm van hernieuwde stationsgebieden. 
Met de aansluiting op het Europese hogesnelheidsnetwerk en de benoeming tot Nieuw Sleutelproject 
krijgt Breda de kans om het gehele Stationskwartier te ontwikkelen. Het hart van deze ontwikkelingen 
vormt de nieuwe OV-terminal welke ontworpen wordt door de architectencombinatie Koen van 
Velsen/Quadrat. Het gebied random dit hart wordt een euregionaal centrum waar plaats is voor een 
Breda Trade Centre, een ontmoetingsplaats voor het internationale bedrijfsleven. 

4.2 De Locatie 
De locatie van het Breda Trade Centre is gelegen in een compleet nieuw te ontwikkelen 

kantorenstrip ten noorden van het centrum van Breda. Zie afbeeldlng 1. Omdat deze locatie volledig 
nieuw ontwikkeld wordt is bij het uitwerken van dit project het Masterplan Centraal Breda als 
uitgangspunt genomen. Zie afbeelding 5. 

4.2.1 De Mark 1 

De rivier 'de Mark' is van historisch belang voor Breda. De strategische ligging van de stad op het 
knooppunt van land- en waterwegen was bepalend voor haar economische groei. Vanaf de 14° eeuw 
kwamen de handel en scheepvaart goed op gang en vormde Breda "de poort tot Holland en Zeeland". 
Als "stapelhaven" kende de stad een levendige handel met Antwerpen. 
Heden ten dage wordt de rivier grotendeels alleen nag voor recreatieve doeleinden gebruikt en dient 
de stad op een andere wijze in het handelsnetwerk van de Benelux verankert te warden. In de nieuw 
te ontwikkelen plannen wordt met een soort 'bypass' het historische 'recreatieve' hart en de blauwe 
ader (de Mark) vervangen door een nieuw modern hart welke door een nieuwe 'ader' gevoed wordt, de 
HSL-spoorlijn. Zie afbeelding 2. 
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Afbeeldlng 3 
Belcrum ten noorden van de kantorenstrip 

Afbeelding 4 
Belcrum ten noorden van de kantorenstrip 

4.2.2 Rondom het station 2 

Spoorbuurt 
De bebouwing in deze buurt is eind 19e eeuw ontstaan als onderdeel van het "plan van uitleg" van Van 
Gendt. De Willemstraat (t.p.v. de av-terminal) vormde daarbij de verbindingsroute tussen het station 
en de stad. Het westelijk deel van de stationsbuurt kan omschreven warden als een plek voor mensen 
aan de onderkant van de samenleving en anonieme 'randfiguren'. Het oostelijk dee I werd tot voor kart 
voor een groat deel in beslag genomen door de Oranjeboom Bierbrouwerij. In het woongedeelte 
wonen overwegend gezinnen, die goede onderlinge contacten met elkaar onderhouden. 
Zie afbeetding 3. 

Belcrum 
Deze wijk is gelegen in de driehoek tussen de Mark, de spoorlijn en de Terheijdenseweg en grenst 
aan het grootste en oudste bedrijventerrein van Breda, de Krochten. 
Het is een van de best bewaarde jaren dertig wijken in Breda en vormt onderdeel van het "Plan 
Schaap", het in 1928 vastgestelde uitbreidingsplan voor Breda. Ontwerper Schaap beschouwde 
architectuur en stedenbouw als kunstvormen. Hij tekent een eenvoudig raster van straten dat 
doorsneden wordt door brede ontsluitingswegen met boombeplantingen, zoals de Speelhuislaan 
(schuine as naar de av-terminal). Ter verlevendiging bevat zijn ontwerp een aantal pleinen en pleintjes 
die ontstaan door een bouwblok naar achteren te plaatsen. De watertoren en de bedreigde Christus 
Koningkerk vormen de dominerende gebouwen. Oak is er een bijzondere academische opleiding 
gevestigd: de Open Universiteit. Zie afbeetding 4. 

'De Mark van oorsprong tot Dintelsas, Dick de Boer - Johan van Gurp - Willem Reijn, Vorsselmans B.V. Zundert, 1986 
2 Breda 2002 na 750 jaar, Sectie D Zandbergse Boekstichting, 2° herziene druk, november 2002 
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Afbeelding 5 
De locatie van het BTC binnen het Masterplan Centraal Breda. 
Voorbeeldinvulling door Atelier Pro 

Afbeelding 6 
Hoofdontsluiting gemotoriseerd verkeer en spoorlijn 

4.3 Het Breda Trade Centre in het Stationskwartier 
Het Breda Trade Centre is gelegen in het westelijk deel van het stationskwartier. Zie afbeetdlng 5. 

Aan de westzijde grenst de locatie aan de rivier de Mark. Aan de overzijde van de rivier is een groot 
'open' gebied gepland welke een rol als 'stadspodium' gaat vervullen en waar de nadruk op culturele 
activiteiten ligt. Aan de oostzijde maakt de locatie deel uit van een openbaar gebied met een meer 
besloten karakter 'de Groene Hoven', waar zoals de naam al doet vermoeden naar een groene 
parkachtige uitstraling wordt gestreeft. De HSL en het reguliere treinverkeer schampen de locatie op 
enige afstand aan de zuidzijde. Ten westen van Breda buigt de spoorlijn in zuidelijke richting af naar 
Antwerpen en in noordelijke richting naar Rotterdam. Het BTC zal vanwege het open karakter aan de 
overzijde van de Mark en vanwege de keuze voor hoogbouw al van verre goed te zien zijn voor de 
treinreizigers. 

Autoverkeer 
Autoverkeer komt het gebied hoofdzakelijk vanuit de noordoost -en noordwesthoek binnen. Van 
daaruit vinden hoofdverkeerswegen aansluiting op de snelwegen A 16 (Antwerpen - Rotterdam), de 
A58 (Bergen Op Zoom - Eindhoven) en de A27 (Utrecht - Breda). De ontsluitingsweg in oost-west
richting ten noorden van de OV-terminal kan gezien worden als de 'etalage' van het stationskwartier 
en vervult dus tevens een belangrijke beeldbepalende rol. Zle afbeelding 6. 

Voetgangersverkeer 
De verwachting is dat de grootste voetgangersstromen vanuit de richting van de OV-terminal zullen 
komen en gebruik zullen maken van de eerder genoemde 'etalage' of hoofdontsluitingsweg. Via deze 
weg worden de voetgangers in de richting van het BTC geleid. Naast deze formele route is er ook een 
meer informele route welke door de 'Groene Hoven' voert. Deze route meandert door verschillende 
parkachtige hofjes welke omsloten worden door kantoorbebouwing en vindt op verschillende plaatsen 
aansluiting op de hoofdontsluitingsweg. Zie afbeetding 7 & B. Wanneer men vanaf de zijde van de OV
terminal komt dan ervaart men op de locatie van het BTC een openheid en heeft men zicht op de 
verschillende gebieden die op deze plek samenkomen: De moderne kantorenstrip, het besloten 
karakter van de Groene Hoven, de rivier de mark en het aan de overzijde gelegen stadspodium. 
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Afbeeldlng 7 
Hoofdontsluiting voetgangersverkeer en spoorlijn 

Afbeeldlng 8 
De groene Hoven 

4.4 Het Ontwerp 

4.4.1 Het concept 
Op basis van de analyse van de locatie kan geconcludeerd worden dat het Breda Trade Centre op 

een kruispunt is gelegen waar verschillende gebieden samenkomen: De 'etalage' van de moderne 
kantorenstrip, het besloten en parkachtige karakter van de Groene Hoven, de rivier de mark en het 
aan de overzijde gelegen stadspodium. 
Met de (HSL) spoorlijn in het zuiden, de hoofdontsluitingsweg in het noorden en een route naar/van 
het centrum van Breda in het westen, ontstaat een tegenstelling tussen het rustige recreatieve 
karakter van de 'Groene Hoven' en het dynamische karakter van de eromheen gesitueerde elementen. 
Het BTC bevind zich juist op het snijvlak van deze elementen en heeft dus een gezicht naar gebieden 
met een tegengesteld karakter. Zie afbeelding 9. Het concept voor het ontwerp van de laagbouw is dan 
ook de tegenstelling tussen de dynamiek van de moderne kantorenstrip en de rust in het parkachtige 
gebied 'De Groene Hoven': 'Een locatie met twee gezichten'. 

Het 'dynamische' gezicht 
Het 'dynamische' gezicht aan de noord-westzijde van het complex vormt een knooppunt van een 
aantal giebieden die vanaf de locatie zichtbaar zijn . Aan de overzijde van de rivier de Mark is een 
gebied gelegen welke de sfeer uitstraalt van een 'stadspodium'. In dit gebied spelen culturele 
activiteiten een hoofdrol. De doelstelling is om vanuit het Trade Centre complex, zowel de rivier als het 
stadspodium beleefbaar te ma ken. Hiertoe is in de laagbouw van het complex aan de dynamische 
zijde een open ruimte gesitueerd. Deze open ruimte vormt het knooppunt van de 'horizontale wereld' 
van de locatie en de 'verticale wereld' van de toren waar later dieper op in wordt gegaan. 

Het 'rustige' gezicht 
Het 'rustige' gezicht aan de zuid-oostzijde wordt gevormd door het groene parkachtige gebied 'de 
Groene Hoven' . Om het karakter van dit gebied in het complex tot uitdrukking te brengen is aan deze 
zijde een open ruimte in de laagbouw opgenomen waarin een cafe/restaurant is gevestigd. Dit 
cafe/restaurant vormt een ontmoetingsplaats voor zowel de gebruikers en bezoekers van het Trade 
Centre alsook voor de toevallige wandelaar die onder het genot van een hapje en drankje wil genieten 
van het vrije uitzicht over het gebied. 
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Afbeeldlng 9 
He! concept: Een locatie met twee gezichten 

hoogbouw 

hoogbouw + laagbouw 

vloerptaat van de laagbouw 

Afbeeldlng 10 
Het principe van de laagbouw 

4.4.2 De laagbouw 
Het ontwerp voor de laagbouw heeft een directe relatie met het ontwerp van de hoogbouw. 

Daarom zal nu eerst kort warden ingegaan op het principe van de hoogbouw. 
Het ruimtelijke concept van de hoogbouw kan omschreven warden als 'spiraal van licht en lucht'. De 
vorm van de vloerplaat van de toren is een vierkant welke door zijn diagonalen in vier gelijke 
segmenten is opgedeeld. Van de vier segmenten is een segment tot atrium bestemd. Door in de 
hoogte om de twee vloerplaten het atrium aan een ander segment toe te wijzen ontstaat een 
'ruimtelijke spiraal' van atria. 
Het concept van de toren is in de laagbouw doorgezet. zte afbeetding 10. De laagbouw bestaat uit 
eenzelfde oppervlakte (vierkant) van drie lagen welke tegen de toren is geplaatst. Op deze wijze 
begeleidt het volume van de laagbouw de hoofdontsluitingsweg aan de noordzijde van de toren. Door 
de diagonalen van de twee vierkanten (hoogbouw + laagbouw) de begrenzing van de vloerplaten van 
de laagbouw te laten vormen ontstaan aan weerszijden grate open ruimten welke hun orientatie naar 
de twee verschillende gebieden hebben. De open ruimte aan de 'dynamische' noord-westzijde vormt 
de entree tot het complex en is tevens het startpunt van de 'ruimtelijke spiraal' van de toren. In de 
open ruimte aan de 'rustige' kant van het complex, de zuid-oostzijde is een cafe/restaurant gevestigd. 
Dit restaurant is een plek ter ontspanning van waaruit men vrij zicht heeft over het parkachtige groene 
gebied. Zie afbeetding 11. 

De volumes van de benodigde ruimten warden parallel aan de zijden van het vierkant geplaatst. Langs 
de noord -en zuidgevel zijn vergaderruimten en kantoren gesitueerd, in de middenzone ruimten met 
een meer algemeen karakter zeals een tentoonstellingsruimte, een cafe/restaurant en de liftenlobby. 
De 'dienende' ruimten zeals toiletten, pantry's, goederenlift, schachtruimte t.b.v. leidingwerk, 
opslagruimte, enz. krijgen een plek op de hoekpunten van de vierkanten. De lichte open ruimten 
warden omsloten door een glazen vliesgevel zodat een onbelemmerd zicht naar beide zijden geboden 
wordt. 
Zeals gezegd betreedt men het complex vanaf de noord -en westzijde. Wanneer men via de 
noordingang het complex betred, wordt direct aan de linkerzijde een trap aangeboden naar de eerste 
verdieping waar zich kantoren, vergaderruimten en de expositieruimte bevindt. zte afbeetdlng 14. Men 
kan er tevens voor kiezen om vanaf de beganegrond de lift te nemen. De liftenlobby bevind zich aan 
de rechterzijde. Op de Beganegrond bevinden zich tevens het restaurant aan de oostzijde van het 
complex, een ontvangstbalie, kantoren en vergaderruimten. 
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Afbeelding 11 
Plattegrond van de locatie 
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Afbeeldlng 12 
De 'dynamische' westzijde. 

Zicht vanaf de rivier de Mark 

Afbeeldlng 14 
Een indruk van de entree aan 

de noordgevel met aan de 
rechterzijde de liftenlobby. De 

trap presenteerd zich 
'diagonaal' aan de linkerzijde 

Afbeeldlng 13 
De 'dynamische' noordzijde. 
Zicht vanuit de Stationsweg. 
De hoofdontsluitingsweg en 
'etalage' van het gebied. 

Afbeeldlng 15 
Zicht vanaf de eerste verdieping 
in de open ruimte aan de 
'dynamische' westzijde 
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Afbeeldlng 16 
De 'rustige' en 'groene' 

oostzijde. Zicht vanuit het 
gebied 'de Groene Hoven' 

Afbeelding 18 
Een indruk van het 

cafe/restuarant in de 
open ruimte aan de 

oostzijde 

Afbeelding 17 
Een indruk van het 
cafe/restuarant. Van 
hieruit kijkt men uit over 
het besloten parkachtige 
gebied. 

Afbeeldlng 19 
Een indruk van het 
cafe/restuarant. 
Zicht naar he! westen. De 
trappartij presenteert zich 
'diagonaal' 
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De toren vanuit het 
noord-westen 

Het complex vanuit het 
zuid-oosten 

De toren vanuit het 
westen 

De toren vanuit het 
noord-oosten 
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uitgangspunten 
voor architectuur 
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5.1 Een visie op de werkomgeving 
Werken is leven 
Met de toekomstige ontwikkelingen van industriele- naar kenniseconomie en de voortschrijdende 
technologische mogelijkheden om op afstand te communiceren verandert de beleving van de 
werkomgeving. Het werk in een kenniseconomie wordt meer een 'anytime, anyplace, anywhere' 
activiteit waarbij het welzijn van de werknemer een belangrijke rol speelt. Met het oog op de 
fileproblematiek en flexibele werktijden kunnen veel werkzaamheden waarbij een mindere mate van 
communicatie nodig is thuis uitgevoerd worden. Het kantoor wordt dan een plaats waar de nadruk ligt 
op samenwerking waar de werknemer minder tijd doorbrengt dan in het 'traditionele' kantoor het geval 
was. Omdat de werknemer minder tijd op kantoor doorbrengt bestaat de kans dat deze zich minder bij 
een organisatie betrokken voelt. Om de binding tussen werknemer en bedrijf te versterken zal de 
werknemer het gevoel moeten krijgen dat hij/zij dee! uitmaakt van een team, waarbinnen ruimte is voor 
persoonlijke identiteit. De toekomstige ideale werkplek wordt mijns insziens gekenmerkt door het 
vinden van de perfecte balans tussen het teamgevoel enerzijds en de persoonlijke identiteit 
anderszijds. Op deze wijze zullen werknemers zowel persoonlijke als in teamverband ontspannen en 
creatief kunnen werken. 

Teamspirit 
In het kantoor van de toekomst zal de werknemer het gevoel krijgen dat hij of zij deel uitmaakt van een 
een team waarbij men zich inzet voor een gemeenschappelijk doel. De werkplek op kantoor wordt een 
plaats waar de nadruk ligt op samenwerking . Het kantoor krijgt meer het karakter van een 
ontmoetingsplek waarbij het uitwisselen van informatie en ervaringen een grote rol spelen. Begrippen 
als 'functioneel' en 'efficient' krijgen een andere inhoud omdat het beoogde doel verandert. De 
omgeving zal functioneel en efficient moeten zijn om een doelmatige communicatie mogelijk te maken. 
Meer concreet betekent dit een gezellige, ontspannen en informele steer waarin men vrijuit een goed 
gesprek kan voeren. Het is een plek waar men graag komt. 
Een open opzet waarin ruimten in elkaar 'overvloeien' net zoals werken en !even in elkaar overvloeien 
zou hier goed bij passen. In deze open ruimte kan men elkaar ongedwongen ontmoeten en wanneer 
vertrouwelijke gesprekken worden gevoerd trekt men zich terug in ruimten met geheel of gedeeltelijk 
transparante afscheidingen welke als doosjes op de vloerplaat zijn geplaatst. 

Persoonlijke identiteit 
De werkomgeving is een gezonde, 'menselijke' leefomgeving met veel aandacht voor de 'kwaliteit van 
!even'. Werkplekken met veel natuurlijk licht en uitzicht naar buiten of naar het atrium, toevoer van 
verse lucht, de aanwezigheid van voldoende 'groen' en het gebruik van natuurlijke materialen komen 
hieraan tegemoet. 
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Afbeeldlng 20 

Afbeeldlng 21 Jungerhanstoren, Jan Hoogstad 
De atria fungeren als pleintjes en brengen structuur in het gebouw. 

Hoewel verwacht wordt dat mensen in de toekomst minder tijd op kantoor doorbrengen zal dit nog 
steed een aanzienlijk aantal uren per week zijn. Omdat werkzaamheden op diverse plekken buiten het 
kantoor uitgevoerd kunnen warden wordt het des te belangrijker dat de werknemer op kantoor een 
thuisbasis vindt om zo de verbondenheid met de organisatie te versterken. 
In deze omgeving kan iemand 'zichzelf zijn en uitdrukking geven aan zijn/haar persoonlijke identiteit. 
Kortom de wernemer zal zich thuis moeten voelen en zijn werkplek dienovereenkomstig moeten 
kunnen inrichten. Maar het begrip 'thuisvoelen' is natuurlijk voor iedereen verschillend. De een zal zich 
thuis voelen in een omgeving met een 'warme' uitstraling, terwijl de ander van strak en koel houdt. Het 
kantoor zal de lijst moeten zijn waarbinnen iedereen binnen vastgestelde grenzen de vrijheid heeft om 
zijn droomprent op te tekenen. 
Op het snijvlak van persoon en groep ontstaat een zekere spanning. De vormgeving en materialisering 
van dit snijvlak kan deze spanning verminderen. Hoe wordt het persoonlijke domein van een 
werknemer binnen de open opzet zodanig gematerialiseerd dat er genoeg ruimte is om een 
persoonlijke identiteit tot uitdrukking te brengen? Tevens heeft dit snijvlak een betrekkelijk korte 
levensduur van ongeveer vijf jaar en dient dus gemakkelijk te plaatsen, te wijzigen of verwijderbaar te 
zijn. Het materiaal zal op al deze aspecten afgestemd moeten warden. 

5.2 Representatie van het kader 

Het kader is 'permanent' en bepaalt de architectuur van het gebouw dus voor langere tijd . 
In het bepaalde concept van superconstructie en invulgebouw dient het kader (de superconstructie) 
als het ware als een boekenkast. De boekenkast blijft in de tijd gelijk, slechts de inhoud wijzigt. Het 
kader kan bezoekers iets vertellen over de aard van de omgeving waarin zij zich bevinden, het 
functioneren van het gebouw en de wijze waarop de factor tijd grip heeft op het gebouw. Mensen en 
hun bouwwerken zijn onderdeel van de steeds veranderende maatschappij en tijdens hun !even zullen 
zij toeschouwer zijn van hoe het gebouw met deze veranderingen omgaat. Het kader is permanent en 
zal als zodanig herkenbaar dienen te zijn om een tegenhanger te vormen van de veranderende 
'inhoud'. 

5.3 De rol en beleving van het atrium 

Het atrium speelt een belangrijke rol in het functioneren en de beleving van het gebouw. 
Een atrium kan gezien warden als een 3-dimensionaal dorpsplein waaromheen zich het 'dorp' bevind 
in de vorm van de (verschillende) gebruiksfuncties. Zie afbeelding 20. In grate gebouwen waarin 

58 



Afbeeldlng 22 
Het ruimtelijke concept van de toren: 'spiraal van licht en lucht' 

meerdere atria zijn opgenomen kunnen ze als orientatiepunten dienen om zo voor gebruikers en 
bezoekers een duidelijke structuur in het gebouw te brengen. Zie afbeetdlng 21. De atria breken het 
gebouw open, brengen licht en lucht tot in het hart van het gebouw en bieden aanknopingspunten voor 
de ruimtelijke beleving binnen het gebouw. Deze plekken kunnen een soort recreatieve functie hebben 
voor de eromheen gelegen functies waar mensen samenkomen om zich te onspannen en een 'frisse 
neus' te halen tijdens werkpauzes. In hoge gebouwen kan door het atrium steeds op een ander uitzicht 
te richten tevens de relatie met de omgeving waarin het gebouw is gelegen versterkt worden. 

5.4 Het ruimtelijke concept van de toren 
Het ruimtelijke principe van de toren kan omschreven worden als een 'spiraal van licht en lucht'. 

Door atria in het gebouw op te nemen, deze over de hoogte te verdraaien en onderling visueel met 
elkaar in verbinding te brengen onstaat een 'vloeiende' spiraal van licht en lucht. Z/e afbeetdtng 22. 
De atria vormen 'openbare' plekken ter ontspanning in het gebouw voor de eromheen gelegen 
kantoren. Doordat ze over de hoogte telkens een andere orientatie hebben wordt een divers uitzicht op 
de omgeving geboden. Deze ruimten kunnen beschouwd worden als omsloten buitenruimten waar 
normaal gesproken buitencondities heersen. Gedurende een deel van het jaar kunnen de atria 
gematigd verwarmd worden zodat de seizoenen als het ware verlengd worden en uitersten in 
temperatuur worden afgezwakt. 

De reis naar de top 
Doordat de liften in het 'hart' van het gebouw zijn opgenomen wordt het 'draaien' van de atria voor de 
gebruiker beleefbaar wanneer hij/zij zich in de lift bevindt. Z/e afbeetding 23. De spiraal van licht en lucht 
draait om de waarnemer heen en biedt vluchtige blikken op de 'dorpjes' in het gebouw. Op deze 
manier vormt de reis naar boven een hoogtepunt in het gebouw. Helemaal in de top van de toren stapt 
men uit op het panoramadek en als bekroning op de reis wordt hier een schitterend weids uitzicht op 
de noordelijke omgeving van Breda geboden. 

5.4.1 De vorm van de toren 
De vorm van de toren 
Zoals al eerder is beschreven heeft de toren in horizontale doorsnede een volmaakt vierkante vorm, 
echter in de lucht verjongt het gebouw zich op basis van de vier segmenten en de plaats van de atria. 
Wanneer de spiraal (atrium) bij het derde 'invulgebouw' is aangekomen breekt de toren open op de 
plaats waar men een atrium zou verwachten. Het segment wat bij continuering van de spiraal tot 
atrium zou zijn bestemd valt nu weg. T.p.v. het vierde invulgebouw breekt de toren verder open en valt 
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Afbeeldlng 23 
De ruimtelijke spiraal draait om de centraal 
geplaatste liften. 

wederom een segment weg. De toren blijft zich op deze wijze verjongen totdat slechts een segment is 
overgebleven. Op deze wijze vormt het gebouw zich naar de ruimtelijke spiraal welke op de begane 
grond t.p. v. de entree begint en eindigt aan de buitenzijde t.p. v. de top. Zie afbeeldlng 24. 
De plaats van de atria en het verjongen van de toren is zo gekozen dat de (HSL-)treinen komende 
vanuit het noord-westen (amsterdam), precies in dezelfde richting om de toren heen draaien op weg 
naar het station van Breda. Het openbreken van de toren is dus van grote afstand vanuit de trein al 
zichtbaar. 

Afbeelding 24 
De toren 'breekt' open in de lucht 
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Afbeelding 27 

opgedeeld vlerkant 

afgesneden hoekpunten 

de 'dienende' ruimten 

de 'dienende' ruimten en het atrium 

Het vormen van de vloerplaat 

5.4.2 De vorm van de vloerplaat (z11 ook &.3.1) 

De kern ontrafeld 
Zoals reeds eerder is beschreven is de vorm van de vloerplaat van de toren een volmaakt vierkant. Dit 
vierkant is door zijn diagonalen opgedeeld in vier segmenten waarvan een segment tot atrium is 
bestemd. Zie afbeelding 27. 

Om een zo groot mogelijk vrije vloeroppervlakte te ontwerpen, het 'hart' van het gebouw te open voor 
licht en lucht en de ruimtelijke spiraal beleefbaar te maken is afgeweken van de 'standaard' betonnen 
kern welke gebruikelijk is in hoogbouwconstructies. Hiertoe is de betonkern als het ware ontrafeld en 
zijn de utilitaire functies met uitzondering van de liften uit het 'hart' verwijderd en naar de zijkanten van 
het gebouw verplaatst. Om deze ruimten 'netjes' mee te ontwerpen is ruimte vrijgemaakt door de 
hoekpunten van ieder segment af te snijden. Op deze manier ontstaan als het ware vanzelf plekken 
voor het onderbrengen van de 'dienende' ruimten. Op de ontstane plaatsen warden de liften, 
vluchttrappen, toiletten, pantry's, goederenlift en leidingschachten ondergebracht. 
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Afbeelding 25 
Een impressie van een atrium 
in het BTC. 
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Afbeeldlng 26 
Een impressie van een 

atrium in het BTC. 
Zicht vanuit een atrium naar 
een lager gelegen atrium op 

de 'ruimtelijke spiraal' 
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vormgeving en 
materialisatie 
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Afbeeldlng 28 Schematisering van de constructie 

Afbeelding 29 Verklaring van de constructieve plattegrond 

- Stalen vakwerkbuis 
- Outriggerconstructie (stalen vakwerkliggers) 
- Vakwerkconstructie 'de satelieten' 

6.1 lnleiding 
In hoofdstuk 2 van deel I zijn een aantal doelstellingen bepaald m.b.t. de verschillende 

gebouwonderdelen. In hoofdstuk 3 werd vervolgens een concept bepaald voor een bouwsysteem. In 
het nu volgende hoofdstuk zal warden besproken op welke wijze aan deze doelstellingen is voldaan en 
hoe invulling is gegeven aan het bepaalde concept. 

6.2 Vormgeven en materialiseren van het Kader 

6.2.1 De hoofddraagconstructie 
Stabiliteit 
De stabiliteit van de superconstructie wordt verkregen uit de centraal gelegen stalen 'vakwerkbuis' 
welke in de fundering is ingeklemd. De kleinere stalen vakwerkconstructies op de hoekpunten van het 
gebouw (de 'satelieten') kunnen als het ware warden beschouwd als 'holle' kolommen en zorgen voor 
extra stijfheid van de toren. 
De constructie kan warden geschematiseerd als een geschoorde constructie waarbij de windbelasting 
op de gevel door de vloeren van de invulgebouwen naar de vakwerkbuis in het hart van het gebouw 
wordt afgedragen. Bij het 'uitbuigen' van deze vakwerkbuis warden de satelieten op de hoekpunten 
d.m.v. outriggers geactiveerd. Deze 'satelieten' worden hierbij aan de windbelaste zijde op 'trek' belast 
en aan de tegenovergestelde zijde op 'druk' en zorgen zodoende voor een bredere voetafdruk van de 
constructie en dus een grotere stabiliteit. Zie afbeetding 28 & 29. 

De outriggers bestaan uit verdiepingshoge stalen vakwerkliggers die op verschillende plaatsen over de 
hoogte momentvast aan de vakwerkbuis in het hart zijn bevestigd. De verdiepingen t.p.v. de outriggers 
worden gebruikt voor het onderbrengen van de gebouwinstallaties, het situeren van een 
overstapplaats voor de liften en in de top van de toren voor een panoramadek. Deze verd iepingen 
vormen de scheidende constructies van de verschillende invulgebouwen. 
Om het hart van het gebouw zoveel mogelijk 'open' te houden, is voor de stalen vakwerkbuis in het 
hart van de plattegrond gekozen voor een knieverband i.p.v. kruisverband. 
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Afbeeldlng 30 
De hoofddraagconstructie van het 'kader' 
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Brandwerendheid 
Aan de hoofddraagconstructie wordt volgens het bouwbesluit een brandwerendheidseis gesteld van 
tenminste 120 minuten tot bezwijken. Omdat de constructie voornamelijk uit stalen elementen bestaat 
is het belangrijk aandacht te besteden aan de manier waarop aan deze eis wordt voldaan. Als de 
permanente vuurbelasting lager is dan 500 MJ/m2

, wat vrijwel altijd het geval is bij gebouwen van staal 
en beton dan kan de eis met 30 minuten warden gereduceerd'. De brandwerendheidseis is dan nog 
90 minuten. De mogelijkheden om de staalconstructie tegen brand te beschermen en aan de eis van 
90 minuten brandwerendheid te voldoen zijn de volgende: 

• Bouwkundige integratie; 
De staalconstructie wordt in andere constructiedelen verwerkt waardoor deze minder blootstaat aan 
brand. Een voorbeeld het bekleden van de constructie met een brandwerende beplating. 

• Staalbeton-constructies; 
De staalprofielen kunnen omstort of gevuld warden met beton of om de brandwerendheid te 
verhogen.Een brandwerendheidvan 60 minuten of meer is haalbaar afhankelijk van de dikte van het 
beton en het al of niet toepassen van wapening. 

• Brandwerende verf; 
De staalconstructie wordt voorzien van een coating die in het geval van brand opschuimd en een 
isolerende laag vormt. Een brandwerendheid van 90 - 120 minuten is haalbaar. 

• Sprinklers; 
Een sprinklerinstallatie blust een brand al in een zeer vroeg stadium. Bij gebouwen hoger dan 70 
meter wordt altijd een sprinkler-installatie verplicht gesteld. Vaak levert dit een reductie op van 30 
minuten. 

• Watergevulde profielen; 
Door water in de staalprofielen rond te pompen in het geval van brand kan de hitte die door het 
profiel opgenomen wordt snel warden afgevoerd. De zuurstof dient uit het water gehaald te warden 
i.v.m. corrosie. ledere gewenste brandwerendheid is hiermee haalbaar. 

• Het staal buiten het gebouw plaatsen. 
Door de constructie buiten het gebouw te plaatsen warmt deze veel minder snel op. Wei staat de 
staalconstructie dan bloat aan klimaatsinvloeden waardoor deze vaak toch bekleed dient te warden. 

• Combinatie van bovenstaande mogelijkheden. 

Voor het BTC wordt uitgegaan van 90 minuten brandwerendheid. Wanneer zeer grate delen van de 
constructie of zelfs de gehele constructie in het zicht zou komen zou een systeem van watergevulde 
profielen misschien aantrekkelijk zijn. In het BTC is dit niet het geval en wordt behalve de 
sprinklerinstallatie voor de meer economische opties van bouwkundige integratie en betongevulde 
profielen gekozen eventueel aangevuld met een brandwerende verf op plaatsen waar de profielen te 
slank zijn om ze met beton te vullen. 
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Alie liggers worden met brandwerende beplating bekleed en geheel of gedeeltelijk opgenomen in de 
vloer -en wandconstructies. De kolommen van de kern en de 'satelieten' op de hoekpunten worden 
alien met beton gevuld en in de constructie ge·fntegreerd. Waar ze in het zicht blijven wordt wapening 
toegevoegd om aan de vereiste brandwerendheid te voldoen. De diagonalen worden met 
brandwerende beplating bekleed. 

flexibiliteit 
Doordat het grootste deel van de gevelzone vrij is van kolommen laat de constructie van het kader de 
mogelijkheid vrij om per functie het optimale gevelstramien voor de invulgebouwen te bepalen. 
Wanneer de stabiliteit bijvoorbeeld uit een 'gevelbuis'-constructie verkregen zou zijn dan zou het 
gevelstramien verankert worden door de kolommen in de gevelzone. Omdat in het BTC voornamelijk 
kantoren worden ondergebracht is bij het bepalen van de afmetingen van de constructie uitgegaan van 
een moduulmaat van 1,20 m. (zie 6.3.2.) lndien in de toekomst een andere functie wordt 
ondergebracht moet het mogelijk zijn de maatafwijkingen van de gebouwschil in het geval van een 
andere moduulmaat op te kunnen nemen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen op de hoekpunten van het 
gebouw waar utilitaire ruimten zijn ondergebracht. 

1 Brandveilige verdiepingbouw met staal, bouwen met staal, Rotterdam, oktober 2002 
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Afbeelding 31 
De plaats van de liften op de plattegrond 

6.2.2 De verticale ontsluiting 
Doelstelling: 
De hoofddoe/stelling bij het ontwerpen van de gebouw/aag ontsluiting is dat deze zo weinig mogelijk belemmerend werkt I.a. v. 
het aantal mogelijke in- en herverdelingen van de vloerplaat. 

Men kan men zich afvragen of het hart van het gebouw wel een logische plek is om alle 
stabiliserende elementen onder te brengen. Een brede voetafdruk levert immers de grootste stabiliteit. 
Gesteld kan worden dat ontsluiting vanuit het hart van het gebouw efficient is i.v.m. korte 
loopafstanden maar dat het samenvallen met een gesloten betonconstructie nadelig is voor de 
daglichttoetreding en dus voor de vrije oppervlakte van de vloerplaat. 
Op basis van bovenstaand argument is ervoor gekozen om de ontsluitende hoofdelementen (de liften) 
in het hart van het gebouw op te nemen en de secundaire ontsluitende elementen (de vluchttrappen 
en goederenliften) op de hoekpunten van de plattegrond onder te brengen. 
Op deze wijze vormen de gesloten brandwerende afscheidingen van de vluchtwegen geen fysieke 
grens of belemmering voor het toetreden van daglicht in het hart van het gebouw en het aantal 
mogelijke indelingen van de vloerplaat. 
De vluchttrappen bevinden zich in deze situatie op de 'mooiste' plekken van het gebouw maar op 
basis van de beoogde flexibiliteit (het aantal mogelijke indelingen) en de voordelen genoemd in 
paragraaf 2.6.2 is toch voor deze situatie gekozen. Wei is geprobeerd om andere kwaliteiten in het 
gebouw op te nemen, zoals het 'vrije hart' welke in de top van de toren naar drie richtingen een 
adembenemend uitzicht over Breda en omgeving biedt en de visueel met elkaar verbonden atria welke 
in de hoogte als het ware een spiraal vormen. De goederenlift dient tevens als brandlift en kan 
eventueel gebruikt worden voor het vervoeren van toeristen welke het panoramadek boven in de toren 
willen bezoeken. Op deze wijze worden primaire en secundaire verkeersstromen van elkaar 
gescheiden wat het functioneren van het gebouw ten goede komt. De liftengroep in het hart van het 
gebouw wordt ondergebracht in een 'transparante' stalen vakwerkbuis, de 'ruggengraat'. Om de lange 
diagonale en orthogonale zichtlijnen op de plattegrond te ondersteunen is ervoor gekozen de liften op 
de diagonalen te plaatsen op enige onderlinge afstand. Zie afbeetding 31. Zodoende blijft het hart open 
en biedt uitzicht op het atrium en op de omgeving van het gebouw. Op de hogere verdiepingen waar 
de toren 'openbreekt' heeft de gebruiker vanuit de liften een schitterend uitzicht op de omgeving van 
Breda. 
In de hoogte kunnen twee groepen liften worden onderscheiden. Zie afbeetding 32. Op een constructief 
platform op ongeveer de helft van de hoogte is er een overstapmogelijkheid. Van hieruit gaan twee 
liften 'rechtstreeks' naar de top en heeft men tevens de keuze uit twee 'boemeltjes' welke de lager 
gelegen verdiepingen bedienen. 
Omdat de liften zijn losgekoppeld van de vluchtwegen (normaliter ondergebracht in de gesloten 
centrale betonkern) behoeven deze niet via een afgesloten ruimte bereikbaar te zijn. Daarom is ervoor 
gekozen om de liften rechtstreeks op de kantoorvloeren te laten uitkomen. 
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Afbeelding 32 
De plaats van de liften in de doorsnede 

Doordat het hart open is staan de liften als het ware als losse elementen op de plattegrond waar men 
omheen kan lopen. 
lndien de vloerplaat over meerdere gebruikers wordt verdeeld wordt de liftenlobby afgescheiden d.m.v. 
metalen systeemwanden voorzien van transparant en translucent glas. 
Voor de liften is een draagconstructie van staal gekozen welke voornamelijk wordt voorzien van glas 
om de 'ruimtelijke spiraal' beleefbaar te maken. Aan de kantoorzijden wordt een 'dichte' bekleding van 
betonplex aangebracht i.v.m. het storende effect van voorbijkomende liften. 
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Afbeelding 33 
Een volledige transparante koude schil 
ING House A'dam 

Afbeelding 34 
Principedetail gevelopbouw 

6.2.3 De koude Schil 
Vanwege de mogelijkheid om ook op grotere hoogte natuurlijk te ventileren is voor het principe van 

een tweede huidfac;:ade gekozen. Er is naar gestreefd om de beschermende koude schil zo 
transparant mogelijk te materialiseren zodat de identiteit van de erachter gelegen organisaties geed tot 
uitdrukking kan warden gebracht. Hier is o.a. invulling aan gegeven door gehard glazen vinnen toe te 
passen waarop de glazen buitengevel puntvormig is bevestigd. Zie afbeelding 33. Deze glazen vinnen 
warden per verdieping ondersteund door stalen 'armen' welke aan een stalen achterconstructie zijn 
bevestigd. Ook is t.b.v. de transparantie niet gekozen voor de gebruikelijke aluminium 
ventilatieroosters maar voor te openen glazen delen welke op iedere verdieping in de gevel zijn 
opgenomen. Deze ventilatiekleppen voeren de in de spouw geaccumuleerde warmte af. Zle afbeelding 
34 & 35. 

Werking1 

De tweede-huidfacade biedt de mogelijkheid om van passieve zonne-energie te profiteren. Ook wordt 
het mogelijk om op grotere hoogte gebruik te maken van natuurlijke ventilatie. Door bezonning 
absorberen de niet transparante oppervlakken in de spouw de directe en indirecte zonnestraling. Deze 
warmte wordt vervolgens aan de lucht in de spouw afgegeven. In de zomersituatie ontstaat hierdoor in 
de spouw een sterke warmteaccumulatie welke ook tot de gebruiksruimten door zal dringen. Omdat de 
kantoren ook nog eens een hoge interne warmtelast hebben door de warmteafgifte van elektronische 
apparatuur, verlichting en personen kan hierdoor al snel oververhitting ontstaan. Om dit tegen te gaan 
zullen voldoende ventilatiemogelijkheden aanwezig dienen te zijn om de warmte in de spouw af te 
voeren en zal een zonweringssysteem in (of buiten) de spouw moeten warden opgenomen al of niet in 
combinatie met de keuze voor een zonwerende beglazing. 

Materialen 
Zeals al eerder is aangegeven maakt de koude schil deel uit van het kader en wordt dus ontworpen 
voor een beoogde levensduur van 75 jaar. Gekozen is voor een draagconstructie van staal i.c.m. enkel 
glas. De naden tussen de glazen panelen warden voorzien van een kitafdichting, behalve t.p.v. de 
ventilatiekleppen, daar warden de voegen afgedicht d.m.v. kunstof strips welke in gesloten stand van 
de kleppen tegendruk geven en zodoende de voegen afsluiten. De beloopbare delen in de spouw zijn 
van gelaagd glas en de vinnen bestaan uit gehard enkel glas. 
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Afbeeldlng 35 
Geveldetail van het BTC 

Afbeeldlng 36 
Gevelimpressie van het BTC 

De spouw 
Om de spouw tussen de warme en koude schil goed toegankelijk te maken voor 
onderhoudswerkzaamheden is deze bepaald op een breedte van ongeveer 780 mm (van glas naar 
glas). Een spouwbreedte van minimaal 500 mm. zou reeds voldoende zijn voor de werkzaamheden 
van de glazenwasser maar voor het toegepaste zonweringssysteem was een bredere spouw 
benodigd. De zonwering bestaat uit een systeem van 40 cm brede verstelbare vouwpanelen welke 
door hun breedte in geopende toestand een redelijk goed vrij uitzicht bieden. Zie 'zonwering' op de 
volgende pagina. 

Brandveiligheid2 

Omdat bij het BTC iedere verdieping als een apart brandcompartiment ontworpen is, wordt aan de 
scheidende elementen tussen deze compartimenten een brandwerendheidseis gesteld. Voor 
vliesgevels wordt normaal gesproken een WBDBO-eis gesteld van tenmiste 30 minuten. Deze norm 
gaat uit van Brandoverslag via de buitenlucht en is dus niet direct bruikbaar voor een tweede
huidfavade omdat overslag ook via de spouw kan plaatsvinden. (Thermische breuk van 
voorgespannen glas in de buitenhuid treedt pas op bij een temperatuur van meer dan 200°C). Om het 
risico op brandoverslag via de spouw te beperken zijn een aantal opties denkbaar. Een optie zou 
kunnen zijn om in de spouw een sprinklerinstallatie onder te brengen. Een andere optie zou 
verdiepingsgewijze compartimentering van de spouw kunnen zijn . Ook kan de thermische schil 
voorzien zijn van borstweringen welke voorzien in de brandwerendheid. Deze laatste optie gaat wel 
enigszins ten koste van de transparantie van de gebouwschil. 
Compartimenteren van de spouw heeft tevens nog een ander voordeel. Omdat voor de thermische 
schil gekozen is voor duurzaam geproduceerde houten kozijndelen is het wenselijk om 
temperatuurschommelingen in de spouw zoveel mogelijk te beperken om zodoende de levensduur van 
de houten delen te verlengen. Bij een ongecompartimenteerde spouw kan de temperatuur oplopen tot 
zo'n 80 °C (zonder ventilatie). Bij een gecompartimenteerde spouw is dit ongeveer 35 °C. Om aan de 
brandveiligheidseis te kunnen voldoen en om de houten kozijndelen te beschermen is ervoor gekozen 
om de spouw per verdieping te compartimenteren. Om de transparantie van de koude schil te 
waarborgen wordt gekozen voor beloopbare glazen delen. Deze kostbare oplossing wordt 
verantwoord doordat de koude schil tot het permanente kader behoort en dus een investering voor de 
langere termijn is. 

Glaskeuze 
Vanwege de hoge interne warmtelast van de kantoorfunctie is het vooral zaak om warmte te weren in 
plaats van benutten. Hierdoor komen voor de thermische schil vooral glassoorten in aanmerking met 
een lagere ZTA-waarde (zontoetredingsfactor). 
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Afbeelding 37 
Referentiebeeld van het zonweringssysteem: 'Silent Gliss' 
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Afbeelding 39 
Mogelijkheden van het systeem 

Referentiebeeld van het zonweringssysteem: 
INIT, A'dam 

Wanneer de zonnewarmte zoveel mogelijk zou moeten warden benut zou anders gekozen kunnen 
warden voor HR++ beglazing met een ZTA van 0,60. Voor 
de thermische schil van het BTC wordt gekozen voor neutraal zonwerend glas met een ZT A waarde 
van 0,30. 

Ventilatie 
Om overtollige warmte snel uit de spouw af te voeren zijn per verdieping te openen glazen kleppen 
opgenomen. Deze kleppen warden automatisch aangestuurd en geopend d.m.v. kleine 
electromotoren. Wanneer de temperatuur in de spouw te hoog oploopt warden de kleppen 
automatisch in de juiste stand gebracht. Zie afbeelding 34. 

Zonwering 
De belangrijkste uitgangspunten bij het het maken van een keuze voor een zonweringssysteem zijn 
naast de zonwerende eigenschappen: Een goed vrij doorzicht in geopende toestand en de 
mogelijkheid voor de gebruikers om zichzelf te onderscheiden door gekleurde delen of delen met een 
print aan te brengen en zodoende een boodschap uit te dragen aan de omgeving. Op deze wijze kan 
een zeer levendig gevelbeeld ontstaan. Voor het systeem is gekozen voor verplaatsbare vouwpanelen 
voorzien van brandvertragend textiel al of niet voorzien van een print. Het textiel kan eenvoudig 
aangebracht/verwijderd warden d.m.v. klitteband. De vouwpanelen hebben in volledig uitgeklapte 
(gesloten) toestand een breedte van 800 mm, in volledig ingeklapte toestand ontstaat dan een vrij 
doorzicht van minimaal 800 mm tussen de panelen. De elementen kunnen gezamelijk opzij warden 
geschoven (net als standaard lamellen) zodat de gevel volledig vrij komt. De bediening gebeurd 
electronisch en is volledig door de gebruiker te sturen. Zie afbeeldlng 37, 38, 39. 

1 Tweede huid rac;:ade: een duurzame gevel, sbr, mei 2005 
2 Dictaat Brandveiligheid, college 7Y320 Gebouwveiligheid, prof. Ir. W. Zeiler, TU/e maart 2005 
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Centrale plaatsing van de installaties 

6.2.4 De installaties 
Het idee is de machines van de klimatiseringsinstallaties zoveel mogelijk te combineren met de 

constructieve platforms. Het uitgangspunt hierbij is dat meer machines met minder capaciteit de 
flexibiliteit en betrouwbaarheid van het systeem in het algemeen ten goede komt. Door de 
verschillende installaties centraal t.o.v. de te bedienen ruimtes te plaatsen kunnen leidinglengtes en 
diameters zoveel mogelijk worden beperkt. Zie afbeetding 39. 

Door de installaties op de constructieve platforms te plaatsen, worden deze goed bereikbaar zodat 
wijzigingen relatief eenvoudig uitvoerbaar zijn zonder het functioneren van de segmenten of het totale 
gebouw te verstoren. Vanuit de verschillende platforms warden de individuele verdiepingen bediend. 

Omdat de machines t.b.v. de gebouwinstallaties worden verweven met de 'outriggerplatforms' van de 
hoofddraagconstructie is het van belang om een installatieconcept te formuleren en te kijken waar de 
installaties het beste in het gebouw opgenomen kunnen worden. Afbeetding 40. 

Een eerste verdeling kan gemaakt worden op basis van de distributie-elementen (leidingen) voor water 
(drinkwater, bluswater, sprinklers) Om een te hoge druk op het leidingnet te voorkomen is het 
noodzakelijk om het gebouw in de hoogte te verdelen in segmenten. Bij ongeveer 25 verdiepingen ligt 
het omslagpunt waarna de druk op het waterleidingnetwerk te groot wordt1

• De totale hoogte van de 
hoogbouw van het Breda Trade Centre is ongeveer 160 meter (39 verdiepingen). Een verdeling in 
twee hoofdsegmenten zou dus volstaan op basis van het watervoorzieningsnetwerk. Na overleg met 
Prof. Ir. W. Zeiler is besloten om een verdeling in drie drukzones aan te brengen. Hierdoor ontstaat 
een zone met hoge druk, een middenzone en de laagstgelegen zone met lage druk. In de kelder 
worden hiertoe drie compressorgroepen aangebracht. Op basis van deze verdeling onstaan drie 
hoofdsegmenten waarop alle installatie-onderdelen zijn opgenomen: Drinkwatertank, warmtepompen, 
sprinklertank, bluswatertank en electravoorzieningen. 

Omdat verschillende voorzieningen in het netwerk van de stad dienen te worden opgenomen zoals 
bijvoorbeeld de electriciteitsvooziening en de riolering wordt het eerste hoofdsegment op kelderniveau 
gesitueerd. De electriciteit komt hier op 'middelspanning' binnen en wordt vervolgens naar 
laagspanning getransformeerd en naar de laagspanningshoofdverdelingen op de verschillende 
'segmenten' geleid van waaruit een aftakking naar de afzonderlijke verdiepingen plaatsvind. 

74 



water eleclra 

tussensegment 

hoofdsegment 

tussensegment 21 

hoofdsegment 

tussensegment 3 

hoofdsegment -1 

Afbeelding 40 
Schema installatieconcept 

T.b.v. het verwarmen en koelen van het gebouw wordt gebruik gemaakt van het principe van de 
omkeerbare warmtepomp. Dit systeem werkt op basis van een vloeistof waarvan het kookpunt lager 
ligt dan de omgevingluchtstemperatuur waardoor deze onder invloed van de lucht verdampt. De 
omgevingslucht vormt hierbij dus de warmtebron. Vervolgens wordt de damp d.m.v. een compressor 
onder hoge druk opgewaardeerd (samendrukken van gas produceert warmte) en de warmte van de 
damp d.m.v. een condensor afgegeven aan water. Voorts koelt de damp weer af en condenseert 
waarna het gehele proces weer van voren af aan begint. 
Voor het verwarmen en koelen van de verdiepingsvloeren wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt van 
een lagetemperatuur-verwarmingssysteem (LTV) of hogetemperatuurkoeling (HTK). Hiertoe zijn 
fabrieksmatig leidingen in de betonschil van de Infra+ vloeren meegestort waardoor water met een 
temperatuur van 18-29°C stroomt. De temperatuur van het aanvoerwater wordt geregeld op basis van 
de buitentemperatuur (buitentemperatuursafhankelijke regeling). 
Om de traagheid van het systeem te beperken wordt het geheel ondersteund d.m.v. een 
luchtbehandelingssysteem. 

Samengevat is er sprake van de volgende verdeling: 

Hoofdsegmenten: 

T ussensegmenten: 

• Drinkwatertank; 
• Bluswatertank; 
• Sprinklertank; 
• Electriciteitsinstallatie - transformator op niveau -1 + 

laagspanningsverdeelstations; 
• Verwarmingsinstallatie - omkeerbare warmtepompen; 

Koelinstallatie - omkeerbare warmtepompen; 
• Luchtbehandelingsinstallatie - luchtbehandelingskasten. 

Electriciteitsinstallatie - laagspanningsverdeelstations 
• Verwarmingsinstallatie - omkeerbare warmtepompen; 

Koelinstallatie - omkeerbare warmtepompen; 
• Luchtbehandelingsinstallatie - luchtbehandelingskasten. 
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Afbeelding 41 
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Modulaire verdeling van het leidingwerk 

Globale Ruimtebehoefte lnstallaties 
M.b.v. de eerder genoemde HochhausAtlas kan een aanname gedaan worden t.a.v. de benodigde 
oppervlakte voor de installaties. Hierbij wordt uitgegaan van: 

- 20-25 m2 per 1000 m2 gebruiksoppervlakte t.b.v. de centrale energieverzorging; 
- 50 m2 per 1000 m2 gebruiksoppervlakte t.b.v luchtbehandelingsinstallaties; 
- 4 m2 per 1000 m2 gebruiksoppervlakte t.b.v. 'centrale' schachtruimte. 

In het gebouw is ongeveer 22.600 m2 gebruiksoppervlakte opgenomen wat resulteerd in de volgende 
ruimtebehoefte voor installaties: 

• 565 m2 t.b.v. centrale energieverzorging (verwarming, koeling, electra); 
• 1130 m2 t.b.v. luchtbehandelingsinstallaties; 
• 91 m2 t.b.v. centrale schachtruimte 

De totale ruimtebehoefte kan globaal vastgesteld worden op ongeveer 1786 m2
• Hierin is de 

ruimtebehoefte van de watervoorzieningen (reservoirs, pompen, leidingwerk, enz.) nog niet 
meegenomen. De totale vloeroppervlakte is per platform ongeveer 710 m2

. Uitgegaan wordt van een 
bruikbare oppervlakte van ongeveer 600 m2 i.v.m. loopruimte en de bereikbaarheid van de machines. 
De benodigde installaties, exclusief watervoorzieningen kunnen dan over 3 of losjes over 4 segmenten 
verdeeld worden. Omdat door de eerder genoemde gesegmenteerde verdeling t.a.v. de 
waterleidingen, de waterreservoirs voor drinkwater, sprinklerinstallatie en bluswater op drie plaatsen 
over de hoogte dienen terug te komen wordt uitgegaan van een totaal van 6 segmenten voor het 
gehele pakket van gebouwinstallaties. 
Vanuit de hoofd -en tussensegmenten worden de afzonderlijke verdiepingen bediend.De verticale 
hoofdleidingen worden in leidingschachten op de hoekpunten van het gebouw ondergebracht. Van 
daaruit worden per verdieping de horizontale leidingen afgetakt. 

Horizontaal leidingwerk 
Het is de bedoeling dat op de plattegrond op willekeurige plaatsen ruimtes kunnen worden gemaakt. 
Omdat deze ruimtes moeten worden voorzien van een luchttoevoer en een luchtafvoer om een gezond 
klimaat te handhaven wordt een modulaire verdeling van de luchtkanalen ontworpen. De verschillende 
kanalen worden op een raster van 4,80 m. aangebracht zodat om de 2,40 m. alternerend een 
luchtafvoer en luchtaanvoer aanwezig is. Zie afbeelding 41. 

Naast het leidingwerk vaar de luchtvaarziening warden leidingen t.a.v. de sprinklerinstallatie 
aangebracht. Vaarzieningen t.a.v. de electriciteit en ICT warden apgenamen in de Infra+ 
vlaer. 
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Afbeeldlng 42 
Het installatieconcept 
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Het conditioneren van de vloerplaat 
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke ventilatie. Hiertoe wordt lucht 
uit het atrium of vanuit de gevelspouw 'gehaald' d.m.v. ventilatieroosters en te openen ramen. De 
gebruikte lucht wordt mechanisch afgezogen en naar een warmteterugwinunit geleid waarbij de 
onttrokken warmte of koelte d.m.v. een warmtepomp (luchUwater) wordt opgewaardeerd en gebruikt 
voor de lagetemperatuur-verwarming (LTV) of hogetemperatuur-koeling (HTK). Afbeeldlng 42. Voor het 
verwarmen en koelen zijn leidingen in de INFRA+ vloeren meegestort. Voorwaarde voor een goede 
werking van het systeem is dat er geen gesloten verlaagd plafond wordt aangebracht. 

Conditioneren van het atrium 
Omdat het atrium als een buitenruimte beschouwd kan worden en de gebouwschil op deze plaats 
slechts bestaat uit enkele beglazing, zullen voorzieningen nodig zijn om oververhitting in de zomer en 
teveel koude in de winter tegen te gaan. Afbeelding 43. Om teveel opwarming door de zon te voorkomen 
kan men aan de binnenzijde van de gevel een scherm laten zakken waardoor een brede spouw 
ontstaat tussen scherm en gevel. Deze spouw is aangesloten op het mechanische afzuigsysteem 
waardoor de warmte direct bij de gevel al wordt afgevoerd. Deze voorziening i.c.m. een goede 
ventilatie van de ruimte zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat. T.b.v. het ventileren van de atria 
wordt op verschillende plaatsen vanaf vloerniveau lucht in de ruimte geblazen. De lucht warmt 
vervolgens op en stijgt tot bovenin het atrium waar de lucht mechanisch weer wordt afgezogen. 
Gedurende de wintermaanden wanneer de temperaturen te laag zijn om comfortabel in het atrium te 
verblijven, wordt de ruimte gematigd verwarmd d.m.v. het luchtbehandelingssysteem. 

' HochhausAtlas, Johann Eisele, Verlag Georg D.W. Callwey GmbH, 2002 
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Afbeelding 44 
Gebouwvormen in relatie tot daglichttoetreding. 
Alb: Daglicht in het ontwerp van utiliteitsgebouwen, sbr 2003 

Afbeelding 45 
Een compromis tussen het 'blok' en de 'kam' 
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Afbeeldlng 46 
Schematische weergave van de plattegrond 

6.3 Vormgeven en materialiseren van de Generieke ruimte 

6.3.1 De draagconstructie 
Het vormen van de vloerplaat (Zie ook 5.4.1) 

Doelstelling (zie 3.3) 
De doelstelling bij het ontwerpen van het Breda Trade Center is de vloerplaat zo vorm te geven dat een zo groot mogelijk aantal 
vierkante meters voldoet aan de eisen van uitzicht en daglichttoetreding en waarbij zoveel moge/ijk van natuurlijke ventilatie 
gebruik wordt gemaakt. 

Om aan de eerder bepaalde doelstelling te kunnen voldoen is gekeken naar de verschillende 
mogelijkheden en gebouwvormen om voldoende licht en lucht in het gebouw toe te laten. Afbeelding 44. 

De 'blok'-variant is een schematische weergave van de plattegronden in kantoorgebouwen zoals ze in 
de Verenigde Staten veel toegepast zijn. Bij deze variant speelt het toelaten van voldoende daglicht 
nagenoeg geen rol en verse lucht kan het hart van de plattegrond slechts bereiken door gebruik te 
maken van een luchtbehandelingsinstallatie. Vanzelfsprekend heeft men vanuit het hart van de 
plattegrond geen zicht naar buiten. De blokvariant is zeer flexibel t.a.v. het aantal mogelijke indelingen 
van het ruimteplan maar voldoet niet aan de (meer democratische) normen en waarden in de 
Europese arbeidscultuur. 
De 'strook -variant' is een typische plattegrond zoals deze veel op het Europese vasteland wordt 
toegepast. Met een diepte van ongeveer 15 meter kan er voldoende daglicht tot in het midden van de 
plattegrond geraken. De (kantoor)ruimten, welke aan de gevel gesitueerd zijn kunnen vaak natuurlijk 
geventileerd worden naast de aanwezige mogelijkheden voor mechanische ventilatie. De geringere 
diepte biedt aanzienlijk minder mogelijkheden t.a.v. het aantal mogelijke indelingen van het ruimteplan 
en in de praktijk uit zich dit in een min of meer vaste indeling met kantoorruimten aan de gevels en een 
ontsluitende zone in het midden. In het 'combi-office', ontwikkeld in Zweden, is de ontsluitende zone 
breder zodat hierin gemeenschappelijke ruimtes onstaan die bijvoorbeeld voor ontmoetingen en 
overleg gebruikt kunnen worden. 
Het 'hof is een gebouwvorm waarbij de eerder beschreven stroken als het ware om een atrium 
gevouwen zijn. Op deze wijze ontstaat een compact gebouw met veel verhuurbare m2

• 

Het 'kam-principe' is een andere rangschikking van stroken waarbij de atria in verbinding staan met 
'buiten' zodat het daglicht op een efficiente manier benut wordt. Op deze wijze ontstaat wederom een 
compact gebouw met veel verhuurbare m2

• Om het gebouw nog compacter te maken kunnen de atria 
van een 'glasgevel' voorzien worden wat gunstig is t.a.v. het energieverbruik. 
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Afbeelding 46 
lsometrische weergave van de constructie 

Bij het 'vormen' van de vloerplaat van het Breda Trade Centre is een compromis gesloten tussen de 
'eindeloze' vrije plattegrond van de blokvorm en de efficiente daglichttoetreding m.b.v. atria van de 
kamvorm. Afbeelding 45. Dit heeft geresulteerd in een vierkante plattegrond welke is opgedeeld in vier 
segmenten. Orie segmenten bevatten de verhuurbare m2

, het vierde segment is tot atrium bestemd. 
Zle afbeelding 46. De grijze blokken in de figuur geven de plaats aan van de constructieve elementen: de 
stalen vakwerkbuis in het hart en op de hoekpunten de satelieten ter verstijving van de toren . 

draagconstructie 
Om verspringingen in het gevelverloop t.p.v. de outriggerplatforms mogelijk te maken (articulatie van 
het permanente kader en de tijdelijke generieke ruimte) en om de stalen profielen zo slank mogelijk te 
dimensioneren binnen het concept van 'spiralende atria', is ervoor gekozen om de vloeren van de 
invulgebouwen aan de gevelzijde steeds op te hangen aan de bovenliggende outriggerconstructie. 

Bij een op druk belaste kolommenstructuur bedraagt de maximale kniklengte van een kolom uit 
kokerprofiel of profielstaal ongeveer 8 meter'. Wanneer staal puur op trek belast wordt dan is een 
maximale lengte van 40 meter mogelijk1

, wel moet dan extra aandacht besteed worden aan de stijfheid 
van de constructie. Bij een hangconstructie hoeft dus geen rekening te worden gehouden met 'knik' 
wat gunstig uitvalt t.p.v. de 3-verdiepingen-hoge atria waar het gewicht van de bovenliggende vloeren 
moet worden opgevangen en geen ondersteunende vloeren in het gevelvlak aanwezig zijn. 
De stijfheid t.a.v. de windbelasting wordt op deze plaatsen gewaarborgd door 'extra' stalen trekstaven 
welke de windbelasting opvangen. Zie afbeelding 43. 

Binnen het bepaalde stramien wordt een raster bestaande uit twee verticale 'hangers' i.c.m. 
horizontale randliggers aan de outriggerconstructie en de 'satelieten' bevestigd. Zie afbeelding 46. Via de 
hangers worden de verticale trekkrachten naar het outriggerplatform geleid en naar de satelieten aan 
de zijkanten om vervolgens naar de fundering en de ondergrond te worden afgevoerd. De horizontale 
krachten worden door symetrie van de constructie opgeheven, aan de tegenovergelegen gevel is het 
krachtenverloop immers precies omgekeerd . Afbeelding 47. 

Voor extra stijfheid in de op wind belaste richting wordt voor de 'hangers' en randliggers gebruik 
gemaakt van kokerprofielen in plaats van het doorgaans gebruikelijke stafstaal. Deze kokerprofielen 
zijn gedimensioneerd op 250x150x12,5 mm. Op dit raster van kokerprofielen worden de Infra+ vloeren 
opgelegd en de gebouwschill bevestigd. 
lndien voor een op druk belaste constructie zou zijn gekozen dan zou naast de windbelasting tevens 
rekening moeten worden gehouden met het uitknikken onder het gewicht van bovenliggende 
verdiepingen wat in zwaardere profielen en trekstaven zou resulteren . 
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Afbeelding 47 
Schematische weergave van de krachtenafdracht 
in de gevelzone 

Afbeeldlng 48 
Gelaste verbinding lnfra+-vloer. 
Alb: www.prefab-limburg.ni 

Vloersysteem 
Binnen het concept van de 'spiralende' atria wordt gestreefd naar een kolomvrije plattegrond omdat 
met het verspringen van het atrium naar een ander segment anders ongewenste kolommen in de atria 
zouden komen of een zware ondersteuningsconstructie nodig zou zijn voor het ondersteunen van de 
kolommen op de verdiepingen boven het atrium. De vloeren overspannen in een keer de gehele 
afstand van maximaal 12,6 meter van de gevelzone naar de stalen vakwerkbuis in het hart. 

Bij de keuze van een vloersysteem is rekening gehouden met de volgende punten: 

Droge bouwmethode; 
Het eigengewicht; 
De hoogte van het vloerpakket; 
De wijze waarop het leidingwerk van de installaties in het systeem kan warden opgenomen; 
De vormvrijheid (schuine lijn). 

Op basis van bovenstaande punten zijn de volgende vloersystemen overwogen: 

1. Kanaalplaatvloer 
Leidingintegratie: niet mogelijk 
Overspanning: Grote overspanningen met geringe vloerdikte is mogelijk 
Eigen gewicht: Ondanks de holle kanalen een relatief zware massa. 
Droge bouwmethode: Afwerkvloer of druklaag noodzakelijk 
Vormvrijheid: Door aanpassingen aan de mal 

Staalplaat-betonvloer 
Leidingintegratie: niet bereikbaar 
Overspanning: economisch van 3 tot ongeveer 6m. 

+ 

+/-

Eigen gewicht: laag eigengewicht + 
Droge bouwmethode: l.h.w. gestorte betonvloer 
Vormvrijheid: Door het snijden van de staalplaten gemakkelijk aanpasbaar + 

2. Infra+ vloer 
Leidingintegratie: In spouw bereikbaar tussen betonschil en topvloer 
Overspanning: Tot 14,4 meter met een vloerdikte van 50 a 60 cm 
Eigen gewicht: Relatief zeer lichte vloer 
Droge bouwmethode: volledig droge verwerking mogelijk 
Vormvrijheid: Door aanpassingen aan de mal 

+ 
+ 

+ 
+/-

+ 
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Afbeeldingen 49 & 50 
Geboute verbinding 

Omdat de materialen van boven beschreven vloersystemen de functionele levensduur van 20 jaar van 
de kantoorfunctie ver overstijgen was de mogelijkheid tot droge verwerking vooral belangrijk. 
Door de zeer gunstige eigenschappen van de Infra+ vloer m.b.t. een droge verwerking en met name 
de mogelijkheid om leidingen in de vloer op te nemen en later aan te passen is de keuze op dit 
vloersysteem gevallen. 

demontabele verbinding 
Omdat het vloersysteem meewerkt in het afdragen van de horizontale belastingen naar de kem, is het 
belangrijk om aandacht te besteden aan de wijze waarop de vloersegmenten met de randliggers zijn 
verbonden en de verbindingen van de verschillende vloerelementen onderling. 
De 'standaard'-methode om de vloeren aan stalen randliggers te bevestigen is d.m.v. een 
lasverbinding. Afbeetding 48. Op deze wijze worden de horizontale krachten in de stalen liggers geleid 
en worden de vloerelementen op hun plaats gehouden. Doordat bij het lasproces een versmelting van 
het materiaal optreedt en dus een soort monolitische verbinding ontstaat is deze later niet gemakkelijk 
te verwijderen. Voor de 'tijdelijke' invulgebouwen is het wenselijk dat ze in de toekomst kunnen worden 
gewijzigd/verwijdert, daarom is naar een andere oplossing gezocht. Door de kokerprofielen van de 
randliggers van aangelaste platen te voorzien ontstaat de mogelijkheid om de vloeren d.m.v. een 
boutverbinding te bevestigen. Zie afbeetding 49 & 50. Allereerst wordt hiertoe op de onderste plaat een 
hoekstaal bevestigd waarna de vloerplaat m.b.v. een aangelaste hoekstaal op de bovenste plaat wordt 
opgelegd. Vervolgens worden eerst de bouten t.p.v. de oplegging vastgedraaid (1 ), dan t.p.v. de 
overlapping van de hoekstalen (2) en als laatste de bouten t.p.v. de onderste verbinding (3). Stellen is 
mogelijk d.m.v. sleuven. Bij het verwijderen van de vloerdelen worden de bouten verwijderd en kan de 
vloer 'uitgehesen' worden. 
Voor het verbinden van de betonschillen van de vloerplaten onderling wordt gebruik gemaakt van 
lasplaatjes. Hiervoor worden voorzieningen in de betonschil van de vloer meegestort. Hier wordt 
bewust niet gekozen voor een geboute verbinding omdat de verbindingen zich op het te 'verwijderen' 
bouwdeel bevinden. 

' overspannend staal, Staalbouwkundig Genootschap, 1996 
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Afbeeldlng 51 
Daglichttoetreding tot 8, 1 O m. vanaf de gevel 

6.3.2 Het ruimteplan 
Doelstelling 
De doelstelling bij he/ ontwerpen van he/ ruimteplan is dat deze zo veel moge/ijk indelingen toelaat zodat per organisatie de 
optimale verhouding tussen open en gesloten bepaa/d kan worden. Omdat de /evensduur van de scheidende elementen 
vastgesteld kan worden op ongeveer vijf jaar is he/ /evens belangrijk dat de elementen in de Jaag ruimteplan op re/atief 
eenvoudige wijze geplaatst, verplaatst en verwijderd kunnen worden . 

........ Uit bovenstaande blijkt dat vooral de verhouding openlgesloten van de gebouwlaag ruimteplan en he/ snel kunnen wijzigen 
hiervan belangrijk is om veranderingen le kunnen opnemen. 

Om te kijken welke mogelijkheden de plattegrond biedt t.a.v. het aantal mogelijke indelingen, 
worden schematisch de meest kansvolle indelingen op een rijtje gezet. Om dit te kunnen doen is het 
eerst van belang te weten welke afmetingen de 'gesloten' ruimten dienen te hebben. Hierbij is het 
tevens belangrijk te weten wat de meest gunstigste maat is van het gevelstramien om zodoende 
ruimten op een relatief eenvoudige wijze ruimten te kunnen vergroten of verkleinen. In dit onderzoek is 
gekeken naar een gevelraster van 1,80 m, 1,50 m en 1,20 m. voor een vergaderruimte, een 
eenpersoons kantoorruimte, een tweepersoons kantoorruimte en een directiekantoor. Een gevelraster 
van 1,20 blijkt voor de onderzochte ruimten de meest gunstigste uitkomst te bieden. Bij een diepte van 
4,80 kunnen alle typen ruimten goed worden ingevuld door telkens stappen van 1,20 m. toe te voegen 
of weg te nemen. 

Om een 'vrije' oppervlakte te creeren waarbij voldoende licht kan toetreden is gekozen voor een 
vierkante plattegrond met een afmeting van 38,40 meter. De breedte/hoogte verhouding van de toren 
is dan ongeveer 1 :4. lhdien de plattegrond nog groter zou worden dan zou de toren aan slankheid 
inboeten en zou een te grote oppervlakte niet voldoen aan de eisen t.a.v. daglichttoetreding wat de 
vrije indeelbaarheid van de plattegrond niet ten goede komt. 
Bij het toetsen van de daglichttoetreding is uitgegaan van voldoende licht tot een zone van 8, 10 m. 
vanaf de gevel (2,5 maal de vertrekhoogte van 3,25 m.). In afbeelding 51. wordt de oppervlakte 
weergegeven welke buiten deze zone valt. In dit rode gebied kunnen algemene ruimten worden 
ondergebracht zoals spreekkamers, concentratiecellen, leesplek voor vakliteratuur, enz. Vanuit deze 
zone is overigens wel een goed uitzicht naar buiten mogelijk. 

Behalve voor de 'utilitaire' hoekpunten is voor een stramien gekozen op basis van het eerder bepaalde 
gevelstramien van 1,20 meter. Voor de hoekpunten is de minimale maat vastgesteld op 5,40 meter om 
alle benodigde ruimten goed te kunnen onderbrengen. In deze utilitaire hoekpunten worden 
ondergebracht: de toiletten, pantry's, vluchttrappen en een goederenlift/brandlift. Deze ruimten maken 
gebruik van natuurlijke ventilatie en daglicht wat gunstig is t.a.v. het energiegebruik van het gebouw. 
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Afbeelding 52 
Mogelijkheden van de vloerplaat 
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De mogelijkheden van de vloerplaat kunnen nu warden onderzocht door te kijken waar en in welke 
mate de omsloten ruimten op de plattegrond ondergebracht kunnen warden 
tn afbeetding 52. zijn de meest kansvolle indelingen weergegeven. De groene stroken stellen de 
omsloten ruimten voor met een diepte van ongeveer 4,80 m. Dewitte zones stellen de vrij indeelbare 
'open' ruimten voor en het grijze gebied is het atrium. In het 'hart' van de plattegrond zijn de liften 
opgenomen. 
Naast de 'standaard' indeling met de omsloten ruimten langs de gevels is het mogelijk om deze 
ruimten op de 'diagonalen' te positioneren of een combinatie van beide toe te passen. Oak kunnen de 
omsloten ru imten als 'doosjes' over de plattegrond 'uitgestrooid' warden. Afhankelijk van de wensen 
van de gebruiker zijn verschillende ratio's tussen open ruimte en gesloten ruimte mogelijk. 
Zoals reeds eerder is vermeld, is op basis van de literatuurstudie naar flexibiliteit in kantoorgebouwen 
vastgesteld dat het waarschijnlijk beter is om vanuit een open ruimte te starten om vervolgens waar 
nodig omsloten ruimten aan de plattegrond toe te voegen voor werkzaamheden welke een hogere 
mate van concentratie vereisen . In ieder geval zijn er voor goed functioneren spreekruimten benodigd. 
Op basis van deze stelling is een plattegrond ontworpen afbeetding 53 
Op de plattegrond zijn drie typen werkruimte te onderscheiden. De kantoortuin, de omsloten 
werkplekken en de 'afgesloten' spreekkamers en concentratieruimten. De utilitaire functies zijn in de 
hoekpunten opgenomen. De 'liftenlobby' staat in open verbinding met de kantoorruimte. De liften zijn 
als het ware als losse objecten op de plattegrond gesitueerd waar men omheen kan !open. 
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Afbeeldlng 53 
Open ruimte met glazen 'doosjes' 
en lichte afscheidingen 
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kastwand 

textiel 

Afbeeldlng 56. 
voorbeelden scheidende elementen 

Scheidende elementen 

'Lichte' afscheidingen 
De aard van de scheidende elementen is voornamelijk afhankelijk van de geluidsisolerende eisen die 
eraan worden gesteld. Waar deze niet zo hoog zijn kan worden volstaan met elementen die het zicht 
geheel of gedeeltelijk blokkeren. Dit kan bijvoorbeeld een 'groene' afscheiding zijn in de vorm van 
planten maar ook een kastwand zoals hiernaast afgebeeld . In afbeelding 56, 57. wordt een aantal 
mogelijkheden weergegeven . De 'lichte' afscheidingen worden gekenmerkt door een hoge mate van 
vormvrijheid en kunnen speelse elementen vormen op de plattegrond. Gedacht kan worden aan 
bijvoorbeeld een slingerwand welke door zijn vloeiende vorm de werkplekken omsluit of een systeem 
van staalkabels waartussen een textiel is gespannen. De materialen waaruit deze lichte elementen 
bestaan zijn licht en goed hanteerbaar zoals hout, textiel, karton, staalkabel of kunststof. 

Afbeelding 57. 
referentiebeelden 
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Afbeeldlng 58. 
Een concentratieruimte 

geluidsisolerende afscheidingen 
Waar de geluidsisolerende eisen hoog zijn, zoals bijvoorbeeld t.p.v. de spreekkamers en 
concentratieruimten is naar een andere oplossing gezocht. Deze ruimten zijn omsloten door glazen 
wanden en een plafond welke het geluid tegenhouden. Afbeetding 58. De afmetingen van de kamers zijn 
gebaseerd op een moduul van 1,20 m. en zijn op een veelvoud van deze maat uitbreidbaar of 
inkrimpbaar. T.p.v. de op te richten ruimten worden de horizontale buisprofielen van het raster 
verwijderd en worden aluminium randprofielen bevestigd aan een voetklemstuk. Tussen deze 
randprofielen overspannen metalstud C-profielen een afstand van maximaal 2,40 m. Aan de 
onderzijde van de C-profielen wordt een plafond gemonteerd bestaande uit een dubbele laag 
gipskartonplaten waarop een minerale wol-isolatie wordt aangebracht. De glazen delen van de 
wanden worden aan de aluminium randprofielen bevestigd. Het proces van uitbeiding wordt 
weergegeven in afbeetding 61. 

plafondafscheiding 
In verband met het klimatiseringssysteem dient het plafond een open structuur te hebben zodat de 
betonschil van de verdiepingsvloeren met de omgevingslucht in contact staat. Omdat de kanalen van 
de sprinklerinstallatie en de luchtbehandeling zich in het zicht bevinden aan de onderzijde van de vloer 
kan ervoor gekozen worden om deze te verhullen. Ten aanzien van de akoestiek in kantoorruimten 
zijn een vloerbedekking en de aanwezige inrichting vaak al voldoende. 
Ook voor de plafondafscheiding zijn lichte en gemakkelijk hanteerbare materialen gekozen. Gedacht 
kan worden aan het ophangen van netten of een textiel i.c.m. verlichtingssysteem afbeetding 58 & 59. 

Afbeelding 59. 
Referentiebeelden 
'plafondafscheidingen' 

89 



~naol t.b.v. r110W1ud u 

AoatglK, 8 rnn'J 

Afbeelding 60 
Doorsnede t.p.v. een spreekkamer 

Systeem 
Om bovenstaande mogelijkheden van de laag ruimteplan te kunnen realiseren is gezocht naar een 
systeem waarmee eenvoudig ruimten zijn toe te voegen en weg te nemen. Aandacht is besteed aan 
de eisen waaraan de verschillende ruimten moeten voldoen. De belangrijkste aspecten die van invloed 
zijn op het systeem betreffen: 

• Uitbreidbaarheid I inkrimping van ruimten; 
• Geluidsisolatie; 

vormvrij heid. 

l.p.v. de min of meer gebruikelijke systeemwanden i.c.m. bijvoorbeeld een bandenrasterplafond is een 
systeem ontworpen waarbij aan de onderzijde van de verdiepingsvloer een raster van ronde 
aluminium buis 0 40 mm wordt gemonteerd. In gewicht is dit systeem vergelijkbaar met een standaard 
systeemplafond en weegt ongeveer 2,8 kg/m2

. Ter vergelijking: een stalen ophangsysteem van een 
systeemplafond weegt ongeveer 2 a 3 kg/ m2

, afhankelijk van het type plafond. 
Aan dit aluminium buizenraster kunnen de scheidende elementen, verlichting, presentatieborden, 
beamers, planten, kunst, etc. worden bevestigd. In tegenstelling tot een systeemplafond heeft men 
hierbij de keuze uit verschillende materialen met zeer uiteenlopende uitstraling zoals textiel, netten, 
verschillende plaatmaterialen, karton, houten delen, enz. Ook kan men ervoor kiezen het raster slechts 
plaatselijk aan te brengen. 

Het uitgangspunt bij het bepalen van een geschikte moduulmaat van het buizenraster is het eerder 
bepaalde gevelstramien van 1,20 m. Om de staven onderling demonteerbaar te verbinden wordt 
gebruik gemaakt van standaard aluminium klemstukken voor ronde buizen, afkomstig uit de 
machinebouw. De buizen worden eenvoudig in het klemstuk gefixeerd d.m.v. een inbussleutel en zijn 
daardoor ook weer eenvoudig te verwijderen. Door de klemstukken op een iets grotere onderlinge 
afstand te monteren onstaat spelingsruimte om de profielen te verschuiven en te verwijderen. De 
stappen welke nodig zijn om de buizen te verwijderen worden weergegeven in afbeeldlng 60. 

Voet-klemstuk Hoek-klemstuk Sok-klemstuk 
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Afbeeldlng 60 
Aanpassingen aan het buizenraster 

Stap 1. 
De bouten van de hoekklemstukken 
warden losgedraaid en de buizen 
warden in de richting van de peil 
geschoven 

Stap 3. 
De bouten van de sokklemmen en het 
hoekklemstuk in het midden warden 
losgedraaid zodat de buis verschoven 
kan warden 

Principe van het buizenraster 

/ 
2 -----

Stap 2. 
De buizen kunnen nu warden 
verdraaid en verwijderd. 

Stap 4. 
De sokklemstukken warden 
verwijderd, het hoekklemstuk word! 
losgemaakt en het geheel kan warden 
verwijderd 
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Stap 1 Stap 2 

Stap 3 Stap 4 

Afbeelding 61 
Het uitbreiden van een een concentratieruimte naar een 
spreekkamer. 

Slap 1. Het plafondtextiel en de horizontale buizen t.p.v. 
de uitbreiding worden verwijdert. 
Voetklemstukken worden aangebracht; 

Slap 2. De glazen zijplaten en eindplaten worden 
verwijdert alsmede de aluminium eindprofielen op 
de kopse kant; 

Slap 3. Aluminium randprofielen worden aangebracht; 

Slap 4. De C-liggers en het plafond worden gemonteerd ; 

Slap 5. De glazen delen en het plafondtextiel worden 
aangebracht. 

Stap 5 
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lmpressie van een kantoorverdieping. 
Een open setup met aan de 
rechterzijde een concentratieruimte 

lmpressie van een kantoorverdieping. 
Zich! vanuit een argescheiden 
werkplek. De arscheiding kan warden 
gebruikt als bergruimte voor 
bijvoorbeeld boeken om zo meer 
privacy le verkrijgen. Aan de 
rechterzijde is een atrium gelegen. 
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conclusie 
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7 .1 Conclusie 
Op basis van de gehanteerde strategie, ontwikkeld door Bernard Leupen, het bepaalde concept voor 
de testcase en de uitwerking van het concept wordt een antwoord geformuleerd op de 
onderzoeksvraag. 

In hoeverre is het mogelijk om tot een ontwerpstrategie te komen t.a.v. aanpasbaar bouwen d.m.v. 
onderzoek naar de verschillende onderde/en van een gebouw en hun onderlinge relaties? 

Het denken in gebouwonderdelen, het onderscheiden van 'permanente' en 'tijdelijke' onderdelen en 
het onderzoeken van de relaties tussen deze onderdelen kan een hulpmiddel zijn voor ontwerpers om 
systematisch ontwerpbeslissingen in kaart te brengen. Door het kader en generieke ruimte-model toe 
te spitsen op gebruiksfunctie en gebouwtypologie kan deze een leidraad vormen bij het bepalen van 
een juiste compositie van 'permanente' en 'tijdelijke' gebouwonderdelen. Een flexibele kantoortoren 
stelt immers andere eisen aan de configuratie van gebouwonderdelen dan een flexibele woning. Om 
voor alle gebouwonderdelen het onderscheid in levensduur op basis van gebouwtypologie te kunnen 
maken is echter een gedegen technische kennis nodig van alle disciplines in het bouwproces en is het 
onvoldoende alleen te kijken naar referentieprojecten. Het is mogelijk om met behulp van deze 
benadering een concept te bepalen maar om deze methode naar een hoger plan te tillen, dient dit in 
een team te gebeuren waarin specialisten van iedere discipline vertegenwoordigd zijn. Alleen dan kan 
een werkelijk flexibel of aanpasbaar concept bepaald worden en alle onderdelen pasklaar op elkaar 
worden afgestemd. 

Om een goede en betrouwbare 'handleiding' te formuleren voor de verschillende gebouwtypologieen 
en gebruiksfuncties zal een zee aan kennis, welke verspreid ligt over de verschillende disciplines 
binnen het bouwproces, gecombineerd en gecategoriseerd dienen te worden. Om een brug te slaan 
tussen deze disciplines kan naast het samenkomen van specialisten in ontwerpteams gedacht worden 
aan het ontwikkelen van een centrale database. Hiermee kunnen de verschillende composities wellicht 
op waarde worden geschat op basis van een puntensysteem waarin naast de aanpasbaarheid van de 
veranderbare ruimte, onderwerpen worden betrokken als, een levenscyclus-analyse van materialen 
en/of componenten en materiaaleigenschappen zoals technische levensduur. De ontwerper voert dan 
randvoorwaarden in zoals bijvoorbeeld gebruiksfunctie, aantal bouwlagen, overspanning, enz., waarna 
het systeem een aantal composities genereert die per onderdeel op waarde worden geschat. Wellicht 
kunnen dan tevens alternatieve ontwerpkeuzen worden aangedragen ter verbetering van de score. 
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