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De zoektocht om na te gaan of met de tool "ko
pieren en plakken" tot een pluriform ontwerp te 
komen is, (hoofdstuk 1 - Probleemstelling) heeft 
veel onverwachte en interessante resultaten opge
leverd. 

Alvorens met de zoektocht werd begonnen, zijn 
eerst de nodige kaders nader omschreven en 
vastgesteld (hoofdstuk 2 - Vooronderzoek). De 
werkwijze en een begripsbepaling van steeds te
rugkerende termen zoals basisvorm, basiselement, 
"kopieren en plakken", monotonie en pluriformiteit 
zijn vermeld. 

Voor het verdere onderzoek is de probleemstelling 
in tweeen gesplitst. Ten eerste is er onderzoek ge

ldaan naar het beeld. Tijdens de zoektocht (hoofd
stuk 3 - Zoektocht) naar het pluriforme beeld zijn 

1

aspecten als stapeling, verdraaiing, combinaties, 
kanteling en schaalvergroting aan de orde ge-
weest. Bij elke stap die gezet is, zijn de nodige 

l

conclusies getrokken en zijn de resultaten vanuit 
een voorgaand aspect bij de volgende stap mee
genomen. Zoals te verwachten viel, verlangt een 
lpluriform beeld speciale aandacht voor wat betreft 
de traditionele aansluitingen van gebouwdelen. 

Ten tweede is onderzoek gedaan naar de gevolgen 
van het ontstane beeld op de diverse bouwdelen 

l

(hoofdstuk 4 - Uitwerking). In tegenstelling tot de 
zoektocht naar een pluriform beeld was het hier 
niet mogelijk gebruik te maken van eerdere con-

l

clusies . Uiteindelijk is onderzoek gedaan naar de 
gevel, de constructie, de verdiepingen en de vloer
delen zelf. 

I 
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Om het onderzoek naar het beeld te complemen
teren is een script (hoofdstuk 5 - Scripting) ge
schreven. Dit script brengt de onderzochte theorie 
en de praktijk bij elkaar in een computer model. 
Het script biedt de mogelijkheid om het onder
zoek uit te breiden en om meer gedetailleerd in te 
gaan op de verschillende vereisten en consequen
ties. 

l\Ju er een ontwerp gemaakt is, kan er gekeken 
warden naar de architectuur (hoofdstuk 6 - Archi
tectuur). Er is hier gelet op de beleving van het 
gebouw en er is een fictief programma van eisen 
gekozen welke in het ontwerp is geplaatst. 

Zoals Johan Cruyff al zei: "Ieder voordeel heeft 
zijn nadeel". Hoewel de probleemstelling met ja 
kan warden beantwoord (hoofdstuk C - Conclu
sie) heeft de zoektocht wel geleerd dater aan een 
aantal vereisten moet warden voldaan om uit
eindelijk een ontwerp te krijgen dat aan de pro
bleemstelling voldoet. 

Nu de hoofdvraag met ja is beantwoord, is de vol
gende vraag gerechtvaardigd: "Hoe nu verder?" 
(hoofdstuk A - Aanbevelingen). Vanuit weten
schappelijk oogpunt verlangt dit onderzoek een 
vervolg. De prioriteit van het onderzoek lag bij de 
pluriformiteit van het ontwerp, hetgeen is beves
tigd met het scripten. Uiteraard is het verkrijgen 
van een totaal ontwerp met behulp van scripten, 
dus ook de aansluitingen van de diverse gebouw
delen, het summum. 

Tot slot nog een reflectie (hoofdstuk R - Reflectie) 
van mijn zijde op dit uitzonderlijke project. 
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Reeds twee keer eerder was er een atelier gestart 
onder de naam Dutch Dressing. Ook deel drie van 
de reeks (ook wel DDD genaamd) werd uitgevoerd 
onder begeleiding van prof.ir. Jan Westra en ir. 
Maarten Willems. In eerste instantie was dit pro
ject gericht op de queeste "naar de 'ideale' wo
ningbouw die een antwoord moet geven op de uit 
de maatschappij verwoorde vragen". Voor mij zou 

. dit echter wat anders uitpakken. 

I 
Het master-vier-project DDD was de grote aanzet 

I voor mijn afstuderen en tijdens dit project moest 
mijn afstudeerplan vorm krijgen. Langzaam werd 

1 er progressie geboekt en werd de probleemstelling 
I geformuleerd waar ik graag een oplossing voor 
wilde vinden. Een verslag dat geschreven werd 

I tijdens het master-vier-project DDD was de aan
leiding voor het verdere traject van mijn studie. 

I Het artikel dat ik tijdens mijn M4 geschreven 
heb, ging over het computer commando sampling 

I 

waarbij gebruik gemaakt wordt van "kopieren en 
plakken". Dat wat geplakt werd zou dan aange
past kunnen worden aan de situatie die zich op dat 

I 
moment voordeed. Hoewel dit principe een zeer 
handige tool is om oplossingen te genereren, werd 
het beeld dat daarmee ontstond, toch vaak zeer 
I monotoon van aard. 

"Kopieren en plakken" is een zeer sterke tool, 
I welke zijn bruikbaarheid heeft aangetoond in het 
verleden. Niet alleen heeft deze tool aangetoond 
dat zij handig is bij het "kopieren en plakken" 
I tussen de verschillende tijden in de bouwwereld, 
maar ook dat zij goed te gebruiken is in andere 

I dimensies. De tool zorgt voor een grote eenheid 
in de ontwerpen Maar tegelijkertijd is dit ook het 
zwakke punt, want er ontstaat monotone archi

!tectuur. Zowel het interieur als het exterieur zijn 

I ll_ 13 



vloer na vloer hetzelfde. Door deze monotonie is 
het moeilijk om onderscheid te maken tussen de 
moderne hoge gebouwen die overal op de wereld 
aanwezig zijn. Alleen de hoogbouw die ooit het 
hoogst was, of die waar een vliegtuig in gevlogen 
is, zijn bij naam bekend. De rest gaat schuil tus
sen de overige monotone gebouwen. 

Reden waarom ik een zoektocht heb ondernomen 
om te achterhalen of ik hier wat aan kon doen. 
Hiervoor heb ik gezocht naar een mogelijkheid om 
van dit monotone beeld af te komen. Met andere 
woorden, ik heb gezocht naar een pluriform beeld. 
Hierbij heb ik het principe van "kopieren en plak
ken" steeds in mijn achterhoofd gehouden. 

Hoewel het in de bedoeling lag om te komen tot 
een min of meer afgerond ontwerp werd gaande
weg mijn interesse gewekt door het onbekende. 
Het ontwerp dat ik voor ogen had, was toch weer 
te algemeen. Ik begon met suikerklontjes te "spe
len" en al spelende kwam mijn probleemstelling 
naar boven. 

Het is een opmerkelijke tocht geworden, waarbij 
zich iedere keer weer verrassingen voordeden. 
Soms bevond ik mij in een stroomversnelling, op 
andere momenten zakte mij het lood in de schoe
nen. Toch heb ik door weten te zetten en ben ik 
tot een aantrekkelijk en opmerkelijk resultaat ge
komen. Hier volgt mijn relaas. 

14 
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De zeer sterke tool "kopieren en plakken" maakt 
het gemakkelijk om snel en goedkoop objecten te 
ontwerpen en te bouwen . Maar op hetzelfde mo
ment heeft deze tool ook een groot nadeel, name
lijk het beeld dat ontstaat is (vaak) monotoon door 

I de herhaling van een beperkt aantal elementen. 
Hierdoor wordt het maken van een onderscheid 

l
tussen de verschillende ontwerpen steeds moeilij
ker en misschien wel onmogelijk. Wellicht wordt er 
(ooit) een ontwerp gemaakt dat de perfectie na-

l
dert en dan als geheel gekopieerd kan worden tot 
het gewenste resultaat bereikt is. 

IHet gebruik van deze ontwikkelmethode gaat 
steeds verder en staat zeker niet stil. Verfijningen 
en verbeteringen worden doorgevoerd om het pro
ices nog beter en sneller te laten verlopen. Hoewel 
deze tool dus zeer sterk is, is het toch verontrus
tend dat zij zo vaak op dezelfde manier wordt toe
lgepast. Hoewel het waarschijnlijk wel nooit zo ver 
zal komen als hierboven gesteld wordt, rijst toch 

I
de vraag of het mogelijk is om een andere richting 
in te slaan. 

IDaarbij is de vraag: kunnen de voordelen van de 
tool gebruikt en tegelijkertijd de nadelen tot een 
minimum beperkt worden? Wanneer we dit in een 
lvraagstelling stoppen, komt hierin de probleem-
stelling van het onderzoek tot uitdrukking. 

Probleemstelling. 
Is het mogelijk om met de tool "kopieren 
en plakken" toch tot een pluriform ontwerp 
te komen? 

~erkenningen in de literatuur hebben niet geleid 
tot oplossingen die ik voor ogen had. Er zat dus 
(iets anders op zelf op onderzoek te gaan. 

--~~~~~~~IL17 
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Hoewel het misschien gemakkelijk lijkt om een 
antwoord op de hoofdvraag te geven, is het toch 
van groot belang om de begrippen die bij dit on
derwerp betrokken zijn van een goede omschrij
ving te voorzien. De begrippen die vaak terug 
zullen komen, zijn monotonie versus pluriformiteit 
en natuurlijk "kopieren en plakken". Naast deze 
begrippen zal er een duidelijk bouwkundig kader 
gekozen moeten warden waarbinnen de opdracht 
en dus het probleem zich afspeelt. Deze omschrij
ving zal verder uitgediept warden in het vervolg 
van het onderzoek. Hierbij is het mogelijk dat de 
verschillende begrippen warden aangepast of aan-

i gescherpt. 

Naast deze begripsbepaling is een (globale) werk
wijze opgesteld voor het onderzoek dat gedaan is. 

Kanttekening. 
Een belangrijke kanttekening is dat zowel 
monotonie als pluriformiteit niet in een 
cijfer uit te drukken zijn. Van persoon tot 
persoon zal er een verschil zijn in de be
oordeling van monotonie en pluriformiteit. 
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Architectonisch kader (tjechie) . 
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Architectonisch kader 

Het beeld dat overheerst bij veel verschillende 
hoge gebouwen, is veelal monotoon. Slechts de 
top en de voet zijn in veel gevallen anders dan 
rest van het gebouw, de tussenliggende delen vor
men samen het monotone uiterlijk, dat door het 
veelvuldige hergebruik tot stand gekomen is. Maar 
dit probleem komt ook voor bij rijtjes huizen. De 
rij woningen kan dan gezien worden als een hoog 
gebouw die op een zijkant ligt op het maaiveld. 
Slechts het eerste huis (de voet) en het laatste 
huis (de top) wijken qua vorm af van de tussenlig
gende woningen. 

Het zou natuurlijk interessant geweest zijn om in 
dit kader het hele oeuvre van de architectuur te 
bekijken, maar dat zou een onmogelijke opgave 
geweest zijn. Om het probleem enigszins behap
baar te houden was het dus nodig om een afba
kening te maken van het onderzoeksgebied. Hier 
kwam de keuze uit voort om naar "hoogbouw" te 
kijken . Hoogbouw staat hier tussen aanhalingste
kens aangezien het niet gaat om gebouwen van 
honderden meters, maar om gebouwen tot (onge
veer) honderd meter. 

21 



ba•sis (de"" (v.), bases/""sen) 

1 datgene waarop een lichaam steunt of rust = > 
fundament 

2 grondslag, datgene waarop een ontwerp, be
schouwing, redenering enz. steunt 

3 voornaamste ingredient = > hoofdbestanddeel 
4 het geheel van de leden van een groep die 

door de leiding vertegenwoordigd warden = > ach
terban 

vorm (de "" (m.), "'en) 

1 uiterlijke gedaante, ook m.b.t. onstoffelijke 
zaken 

2 voorwerp waarmee men vormt < = > inhoud 
3 lichamelijke conditie 

ele•ment (het "", ""en) 

1 elk van de vier hoofdstoffen water, lucht, 
aarde en vuur 

2 [scheik.] elk van de enkelvoudige stoffen 
waaruit alle andere stoffen zijn opgebouwd en die 
door chemische methoden niet verder herleidbaar 
zijn [onderscheiden naar atoomnummer] 

3 vormend bestanddeel 

22 



Basisvorm en 
basiselement 

Het ontwerpen van slechts een of enkele stem
pels is voldoende om tot (monotone) gebouwen 
of woonwijken te komen. De stempel kan een 
woning, stratenraster, bouwblok of ander element 
voorstellen. Deze kan zo vaak als nodig is warden 
toegepast tot het gewenste (functionele) resultaat 
is bereikt. Deze herhaling in breedte, lengte of 
hoogte gaat supersnel en gemakkelijk (het grate 
voordeel van het "kopieren en plakken"). Maar of 
het beeld dat hiermee ontstaat ook gewenst is, is 
nog maar de vraag. 
Terugkijkend op het architectonische kader is het 
zo dat de torens ook vaak uit elementen warden 
opgebouwd. Deze zijn echter kleiner en kunnen uit 
constructie onderdelen, vloeren of andere onder
delen bestaan. Op hun beurt vormen deze on
derdelen tezamen grotere delen van het gebouw, 
zoals de constructie, schachten en gevels. Maar 
samen vormen ook deze delen nog grotere gedeel
ten van het gebouw. Dit zijn de grootst mogelijke 
elementen, de afzonderlijke woonruimte, of nog 
wat grater de verdiepingen van het gebouw. Deze 

I vormen dan samen het bouwblok (de toren). 
Voor de grootste elementen van de toren wordt 
in veel gevallen een rechthoek als basisvorm 

I gekozen. Deze vorm stelt dan een verdieping of 
woonruimte voor die ingericht wordt met een 
plattegrond. Voorzien van een gevel wordt dit het 
basiselement van de toren. 
Voor ons onderzoek is dit van groat belang. De 
basisvorm die gekozen wordt, zal een van de 
grootste elementen in het gebouw moeten zijn en 
ook dicht bij de (oorspronkelijk) basisvorm van de 
reeds bestaande torens moeten liggen. 
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ko•pi•e•ren ( ov. ww.) 

1 een tweede, identiek exemplaar maken van 
(iets) [door overschrijven, fotograferen, naschilde
ren, op de band opnemen, fotokopieren enz.] = > 
dupliceren 

2 (het gedrag van iem.) overnemen => nadoen 

plak•kenl (onov.ww.) 
1 door een kleverige substantie vastzitten = > 

kleven 

plak•ken2 (ov.ww.) 
1 met lijm op iets anders vastmaken 
2 door plakken vervaardigen of herstellen 
3 platslaan 

24 



"Kopieren en 
plakken" 

De tool "kopieren en plakken" wordt al sinds jaar 
en dag gebruikt en heeft onderhand zijn waarde 
bewezen. In de architectuur werd vroeger ge
bruik gemaakt van sjablonen om snel elementen 
aan tekeningen toe te voegen. Deze wijze van het 
maken van tekeningen kan gezien worden als een 
voorloper van het gebruik van de tool. Tegenwoor
dig worden de meeste tekeningen met de com
puter gemaakt en hierdoor is het heel eenvoudig 
om grote delen van een tekening te kopieren en 
ergens anders weer te plakken. Op deze manier 
worden huizen gemaakt, woonwijken ontworpen 
en torens op elkaar gestapeld. 

I Bij het tot stand komen van torens wordt veelvul-
dig gebruik gemaakt van "recycling" of "kopieren 

I 

en plakken" van slechts een of enkele elementen, 
als verdiepingen of bouwvolumes. Het grote voor
deel van deze manier van werken is dat er zeer 

I snel gebouwen ontwikkeld kunnen worden. Een 
ander voordeel dat hier nauw mee samenhangt, is 
dat de kosten sterk gedrukt kunnen worden. Dit 
I geldt niet a Ileen in de ontwikkelingsfase, maar ook 
in de bouwfase. 

I Het nadeel is echter dat monotonie vaak een ge-
volg is van deze manier van ontwerpen en bou-

1 

wen. Toch is het zo dat deze tool zeer eenvoudig 
is, want er is slechts een basiselement nodig dat 
als origineel dient. De stempel die hiervan ge-
l maakt wordt, kan vervolgens zo vaak gebruikt 
worden als nodig is. 

lvoor ons onderzoek is slechts dit laatste van groot 
belang. Het gaat er niet zozeer om of er een eco-

l
nomisch voordeel te halen valt, maar of er een 
niet-monotoon beeld ontwikkeld kan worden met 
de tool. 



mo•no•to•nie (de rv (v. ), rven) 

1 eentonigheid, eenvormigheid 
2 [taalk.] het verschijnsel dat een taal nauwlijks 

differentiatie van intonatie kent binnen een vocaal 

Verschillende soorten monotonie. 

26 



Monotonie 

Hoewel de betekenis van monotonie tweeledig is, 
lijkt het of alleen de eerste van toepassing is op de 
architectuur. Maar ook de tweede beschrijving kan 
op de architectuur van toepassing zijn. De eerste 
omschrijving kan met een simpel voorbeeld wor
den verduidelijkt. 

Voorbee/d. 
Aan de hand van suikerklontjes is het mo
gelijk om een beter inzicht te krijgen in de 
essentie van monotonie. Alie suikerklontjes 
zijn nagenoeg van dezelfde afmeting, kleur 
en structuur. Zoals reeds bij "kopieren en 
plakken" is gezegd, worden de torens uit 
gelijke elementen opgebouwd. Stel nu 
dat deze elementen suikerklontjes zijn. 
Bij het herhaald stapelen zal er een beeld 
ontstaan dat gedomineerd wordt door het 
basiselement. Aangezien alle elementjes 
dezelfde kleur, afmeting en structuur heb
ben, is er een grote mate van eentonigheid 
in het beeld, ofwel het beeld is monotoon. 

De monotonie die ontstaat tijdens de stapeling 
van de suikerklontjes, is op verschillende schaalni
veaus terug te vinden in de architectuur. In grote 
projecten zoals VINEX-lokaties en hoogbouw is 
monotonie een vaak terugkerend beeld, maar ook 
op kleinere schaal zoals bij rijtjes huizen komt 
eentonigheid op grote schaal voor. 

De tweede betekenis van monotonie gaat in eer
ste instantie om een gesproken taal. Maar ook de 
architect praat, niet met woorden, maar met beel
den. De beelden van vormen, lijnen en verhoudin
gen kunnen zoals reeds eerder gezegd is, mono
toon zijn. Ook de taal die de architect spreekt, kan 
monotoon zijn. 



plu•ri•for•mi•teit (de rv (v.)) 

1 veelvormigheid => verscheidenheid 

28 



Pl u riform iteit 

Tegenover eentonigheid staat veelzijdigheid, ofwel 
tegenover monotonie staat pluriformiteit. Hoewel 
monotonie nog enigszins te beschrijven is en hier
aan ook nog een beeld gekoppeld kan worden, is 
dit een moeilijke opgave voor pluriformiteit. Het 
woord "veel" dat voorkomt in veelvormigheid geeft 
al aan dat hier veel mogelijk is. Misschien zelfs te 
veel om er een goede omschrijving voor te maken. 
Voor het onderzoek zal er toch een architectonisch 
kader voor pluriformiteit geformuleerd moeten 
worden. Binnen de reeds gestelde eisen aan het 
ontwerp is het evenwel mogelijk om een redelijke 
architectonische definitie te schrijven. 

Voorbeeld. 
Voortbordurend op het voorbeeld dat ge
bruikt is bij monotonie, kan er ook bij plu
riformiteit gekeken worden naar de suiker
klontjes. Wanneer er slechts naar een klein 
aantal klontjes gekeken wordt, dan zullen 
deze het beeld van het geheel overheer
sen. Hierdoor zal er een monotoon beeld 
ontstaan dat bepaald wordt door de klont
jes. Neemt het aantal klontjes gaandeweg 
toe, dan zal op een bepaald moment het 
beeld van het geheel gaan overheersen. 
Het klontje is ondergeschikt geworden aan 
het totaal. 

Terugkijkend naar het architectonische kader, zal 
ier dus gezocht moeten worden naar een beeld van 
een toren waarin de afzonderlijke elementen niet 

1

overheersen. 
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Werkwijze 

Binnen de probleemstelling is een tweedeling 
gemaakt. Ten eerste is er gekeken naar de resul
taten van de vorm (het ontwerp) en ten tweede 
naar de gevolgen voor een mogelijke uitwerking. 
Een simpele begripsbepaling zal nodig zijn om de 
te gebruiken begrippen te verduidelijken. Om een 
antwoord te kunnen geven op het eerste deel van 
de probleemstelling, is onderzoek noodzakelijk. 
Tijdens dit onderzoek zullen er aanpassingen en/of 
aanvullingen op de begripsbepalingen gedaan war
den om zo het antwoord te complementeren . 
Met de gevonden onderzoeksresultaten van het 
eerste deel (het ontwerp) zal vervolgens gekeken 
warden of het mogelijk is dit verder uit te werken. 
Hierbij zal het voornamelijk om de consequenties 
gaan die het "ontwerp" heeft op de verschillende 
gebouwdelen. 
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De zoektocht, die verricht is naar pluriformiteit, 
gaat op het eerste deel van de probleemstelling 
in. Er is gezocht naar een pluriform ontwerp voor 
het beeld. De zoektocht kan in vijf globale stappen 
warden verdeeld, welke in chronologische volgorde 
doorlopen zijn. Bij elke stap die gedaan werd, wer
den de reeds eerder vermelde begripsbepalingen 
meegenomen. Al tijdens de stappen en ook erna 
werden de onderzoeksresultaten hieraan toege
voegd. Beide, de uitgangspunten en de resultaten, 
zorgden zo voor een gedegen aanpak en voorkwa
men dat grate uitwijdingen binnen de gestelde 
punten plaatsvonden. 

ITijdens de eerste stap is er vooral gezocht naar 
een nieuwe wijze van stapelen. Dit om te zien of 
ler een mogelijkheid was om tot een gewenst beeld 
te komen. Stap twee was een vervolg op stap een, 

l
een extra bewerking werd toegestaan om tot beter 
lesultaat te komen. De derde stap was slechts 
een tussenstap en kon eigenlijk parallel aan stap 

l
vier gedaan warden. De stap die het grate verschil 
maakte was de vierde stap. Bij deze stap werd 
eindelijk een beeld gevonden dat in de goede rich
lting ging. Maar of dit beeld ook op grotere schaal 
het gewenste beeld was, zou blijken uit stap vijf. 
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Stap 1: 
Stapeling 

Stapelen betekent niets anders dan het op elkaar 
zetten van elementen, blokken, verdiepingen of 
andere dingen. Om tot een toren te komen is voor 
het onderzoek gekeken naar twee mogelijke vor
men van stapeling, namelijk rechtlijnige stapeling 
en willekeurige stapeling. In de huidige torens is 
vaak sprake van een rechtlijnige stapeling. Of deze 
stapeling dan ook de oorzaak is van de monoto
nie of dat dit ligt aan het element dat gestapeld 
wordt, is de vraag. Tegenover deze rechtlijnige 
stapeling staat willekeur in stapeling, deze term 
lijkt tegenover eentonig te staan. Het blijft echter 
de vraag of hiermee dan ook een pluriform beeld 
kan ontstaan binnen het kader dat gesteld is. 

Kanttekening. 
Binnen het architectonische kader dat 
gekozen is kan het stapelen gezien warden 
als het "kopieren en plakken" van de ele
menten. Het gebruik van het woord sta
pelen past echter beter binnen dit kader, 
maar kan vervangen warden door "kopie
ren en plakken". 
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Stapeling van suikerklontjes als enkel element. 
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II 1 
Rechtlijnig 

Bij de rechtlijnige stapeling is er slechts een be
perkt aantal mogelijkheden voor de plaatsing van 
de verschillende basiselementen. Het "kopieren en 
plakken", maar evenzo het verplaatsen van ele
menten, was alleen mogelijk parallel aan de x-as, 
y-as en z-as. Het eerste experiment dat binnen 
het gestelde kader viel, was het reeds eerder ge
noemde onderzoek met suikerklontjes. 

Paging A. 
De eerste paging was het bouwen van een 
toren met een basis van vier bij vier klont
jes en hierop weer een viertal lagen om 
en om gestapeld. Wat opviel was dat deze 
toren een grate overeenkomst vertoonde 
met de monotone torens die over de ge
hele wereld te vinden zijn. Maar door de 
schaal van de blokjes in vergelijking met 
het geheel was er toch sprake van een 
ander beeld. 

Paging B. 
Bij de tweede paging kwam een aantal 
verschillende modellen naar voren die een 
grate overeenkomst hadden. Het ging hier 
om een rij klontjes die naast elkaar ge
plaatst waren en van deze rijen werd dan 
weer een stapeling gemaakt. Het verschil 
van de stapelingen lag aan de wijze van 
stapelen en de opbouw van de rijen. De 
stapelingen verschilden door een rij terug
liggend of scheef te plaatsen op de vorige 
rij. Maar ook in de rijen zelf werd variatie 
aangebracht, door klontjes naar voor en 
naar achter te plaatsen. In beide gevallen 
kwam een sterke overeenkomst met een 
woningbouw flat naar voren, waarin mono
tonie zijn hoogtepunt beleeft. 

Deze pogingen liepen op niets uit en daarom werd 
er een draaiing ingevoerd. De modellen die hier
mee ontstonden, leken verbazend veel op het 
Turning Torso van Callatrava, echter dan wel een 
zeer slappe variant hiervan. Hoewel dit beeld meer 
dynamisch was als het voorgaande, bleef de mo
notonie sterk aanwezig. 
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Boven : Willekeurige stapeling van zuikerklontjes. 
Onder: Willekeurige stapeling vijfhoekig element. 
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II 2 
Willekeurig 

De suikerklontjes waren uitstekende bouwblokken 
om tot een monotoon beeld te komen, maar dit 
was niet de bedoeling. Daarnaast was de toepas
sing van de rechtlijnige stapeling niet zo'n succes. 
Het leek bijna onmogelijk om de monotonie kwijt 
te raken. Daarom werd er naar het tegenoverge
stelde van rechtlijnige stapeling gekeken, namelijk 
de willekeurige stapeling. Daarnaast werd er ook 
voor een nieuw "bouwmateriaal" gekozen, name
lijk piepschuim. 

De laagjes piepschuim werden niet meer als bouw
blokjes gezien, maar direct als verdieping. Het was 
nu alleen nog mogelijk om de "verdiepingen" op 
elkaar te stapelen en niet zoals bij de suikerklont
jes het geval was, om hen naast of achter elkaar 
te zetten. 

Paging A. & B. 
Het model dat gemaakt werd, kwam voort 
uit een totaal willekeurige stapeling, waar
bij de verschillende lagen van een afstand 
op elkaar vielen. Direct kwam hierbij het 
grate probleem van deze methode om 
de hoek kijken . Een kleine verschuiving 
van een van de "verdiepingen" betekende 
direct een ander model. Het bleek een 
onmogelijk opgave om nu vast te stellen 
welke van de twee de beste was. Daar
naast zou het aantal oplossingen met deze 
willekeur oplopen tot een oneindig aantal. 

Hoewel deze vorm van stapelen ook zijn proble
men kende, leverde het gebruikte materiaal wel 
een verbetering op. Nu kwam een laag piepschuim 
namelijk overeen met een verdieping van het ge
bouw. Deze manier van bouwen wordt (met ver
diepingen als basiselement) ook in de monotone 

! torens toegepast. 
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Conclusie: Stapeling van "verdiepingen" 
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.3 
Conclusie stapeling 

Terugkijkend naar dit deel van het onderzoek was 
duidelijk dat er een rechtlijnige stapeling binnen 
het model moest zijn, waarbij ieder element op 
dezelfde wijze gestapeld wordt. Deze aanpak bleef 
dicht in de buurt van het oorspronkelijke idee van 
de bestaande torens. Het gebruik van piepschuim 
als maquette materiaal (wat per laag een verdie
ping voorstelde van de torens) bleek het enige 
pluspunt van de willekeurige stapelmethode. 
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Stap 2: 
Verdraaiing 

De eerste stap van het onderzoek had twee duide
lijke punten opgeleverd voor het verdere verloop 
van het onderzoek. De plaatsing van de elementen 
moest recht op elkaar zijn en de vorm, die direct 
een hele vloer voorstelde, gaf meteen duidelijk
heid over het beeld dater zou ontstaan. 

Toch schoot de rechtlijnige stapeling te kort en 
moest hierop uitgebreid worden. De vervolgstap 
was al eerder gebruikt, maar werd toen afgedaan 
als zwak. Toch zou hier met het nieuwe materiaal
gebruik een doorbraak kunnen liggen. 
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Boven: Eenvoudige zeshoek. 
Onder: L-vormige vijfhoek. 
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II 1 
Eenvoudige vormen 

Het verdraaien van de suikerklontjes was geen 
succes geweest. Het eerste model van piepschuim 
dat verdraaid werd, bleek al vele malen beter te 
zijn. Aangezien de laagjes piepschuim direct een 
hele vloer voorstelden werd op deze wijze direct 
de hele vorm van het gebouw zichtbaar. 

Paging A. 
De vormen die gekozen werden, waren 
zeer eenvoudig. Driehoekig, vierkant, 
rechthoekig, vijfhoekig, of zelfs nog meer 
hoeken. Hoewel de verdraaiing de oplos
sing leek voor het probleem bleef het 
gewenste pluriforme beeld uit. De verbe
tering van de vorm in vergelijking met die 
van het suikerklontje was groat, maar toch 
bleef de simpelheid van de vorm het pluri
forme beeld parten spelen. 

Paging B. 
De volgende paging ging uit naar vormen 
met gekromde zijde(n). Net als bij paging 
A. bleek ook hier dat de simpelheid van de 
basisvorm het beeld parten speelde. Hier 
kwam nog bij dat de vorm door de randing 
nog monotoner werd dan deze al was. De 
draaiing veroorzaakte met de ronde vorm 
van de basisvorm een soort van bolachtig 
model en dit leek meer op een monoliet 
dan op iets pluriforms. 

Hoewel met de invoering van de verdraaiing enige 
vooruitgang werd geboekt, was verder onderzoek 
naar een goede basisvorm gewenst. 
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Boven: Dubbele incisie uitlopend. 
Midden: Dubbele incisie in verschillende basiselementen. 
Onder: Enkele incisie. 
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• 2 
Complexe vormen 

Nu bleek dat de simpele vormen niet tot het ge
wenste resultaat konden leiden, werd het tijd om 
deze basiselementen onder handen te nemen om 
zo tot een mogelijke oplossing te komen. Door het 
maken van incisies in de gevel werd geprobeerd 
om tot een pluriform beeld te komen. 

Paging A. 
De incisies werden vertikaal, maar ook 
schuin over de gevel gekozen. Beide ingre
pen hadden nagenoeg hetzelfde effect. De 
incisies waren de oplossing voor het pro
bleem van de eenvoudige basis elementen. 
Het beeld veranderde slechts plaatselijk. 
Ondanks de verandering bleef het beeld 
van monotonie op een andere plaats be
staan. 

Paging B. 
De volgende poging ging door op de inci
sies. Nu werd er een hoogte verschil in de 
toren aangebracht om te zien of dit een 
ander beeld zou opleveren. Maar net als 
bij poging A. werd het beeld slechts op een 
beperkt aantal plaatsen verbeterd. Een 
ander probleem dat zich hierbij voordeed, 
was dat het aantal basis elementen toe
nam en dit was nou juist niet de bedoeling. 

Paging C. 
Om tot een pluriform beeld te komen, 
bleken de rechte incisies niet te werken. 
Daarom werden de incisies scheef gemaakt 
zodat deze naar beneden groter of klei-
ner werden. Net als bij de eerste poging 
werd het beeld slechts plaatselijk beter, 
maar voor het grootste deel bleef er toch 
sprake van monotonie. Daarnaast nam het 
aantal basiselementen sterk toe, want elk 
element was nu anders geworden dan zijn 
voorganger. 

Door de incisies waren de basiselementen com-
plexer geworden, maar toch lagen de vormen nog 

I altijd dicht bij de basisvorm. Het kiezen van een 
nog complexere vorm lag niet binnen de grenzen 

I van dit onderzoek. 
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Conclusie: Verdraaiing van een eenvoudig element. 
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.3 
Conclusie verdraaiing 
In eerste instantie leek incisie de oplossing te 
zijn voor het probleem. Vele modellen later bleek 
echter dat dit ook niet de oplossing was, er was 
slechts een plaatselijke verbetering. Het aanbren
gen van incisies leverde slechts een complexere 
basisvorm op. Bij een scheve incisie ontstonden er 
meer basisdelen, hetgeen het oorspronkelijke idee 
van een beperkt aantal basiselementen ook nog 
ondermijnt. Er zou dus verder gewerkt moeten 
worden met een eenvoudig basiselement, welke 
zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke en reeds 

I vaak gebruikte vierkant lag. 

Kanttekening. 
Wanneer de basisvorm of het basiselement 
zeer complex gekozen wordt, zal er al 
pluriformiteit in het basiselement ontstaan. 
Omdat dit echter buiten de grenzen van 
dit onderzoek ligt, zal hier niet verder naar 
gekeken word en. 
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Boven: Combinatie van 2 elementen. 
Onder: Combinatie van 3 elementen . 
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Stap 3: 
Combinatje 

De verdraaiing leverde toch al een beter beeld 
op dan dat van een gewone stapeling, maar toch 
ontbrak nog net die extra stap. In een poging deze 
extra stap te vinden werd er een combinatie ge
maakt van verschillende modellen. Maar dit bleek 
al direct niet de extra's op te leveren waarnaar 
gezocht we rd. 

Paging A. 
Er was al gebleken dat een complexe vorm 
niet gewenst was en dus werd gekeken 
naar twee eenvoudige rechthoekige ele
menten. Door deze gedeeltelijk in elkaar te 
schuiven ontstonden er interessante ruim
ten tussen de blokken. Tegelijkertijd le
verden deze ruimten ook de problemen op 
van deze poging. Aangezien het basispro
bleem van pluriformiteit nog altijd niet was 
opgelost, was dit duidelijk niet de oplos
sing om tot een pluriform beeld te komen. 

Paging B. 
Nu bleek dat een connectie tussen twee 
torens voor problemen zorgde, werd nog 
een poging ondernomen om er achter te 
komen wat er zou gebeuren als de torens 
los van elkaar stonden. Maar ook hier deed 
zich direct hetzelfde voor, de onderlinge 
relatie werd nu ook van belang. Dit was 
dus niet de oplossing om tot het beeld te 
komen waarnaar gezocht werd. 

Het was al sterk de vraag of een toren pluriform 
was. Door nu ook nog twee naast elkaar te plaat
sen kwamen er alleen maar meer problemen bij. 
De onderlinge relatie speelde nu ook een niet te 
onderschatten rol. Aldus bleek dit niet de oplos
sing voor het probleem van het pluriforme beeld 
dat gezocht werd . 
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Stap 4: 
Kanteling 

Er waren veel goede ontwikkelingen geweest. De 
keuze voor een rechtlijnige stapeling en de invoe
ring van de verdraaiing gaven een goede basis 
om verder mee te werken. Maar geen van deze 
stappen had tot een gewenst resultaat geleid. Een 
aantal keren was er misschien deels een pluriform 
beeld ontstaan, maar nog altijd was het resultaat 
niet bevredigend. Er was een extra stap nodig om 
los te komen van monotonie en om pluriformiteit 
te vinden. Het invoeren van een kanteling zou 
misschien de oplossing kunnen zijn. 



Paging enekelvoudige kante/ing. 
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II 1 
Enkelvoudig 
De verdraaiing die gebruikt was rond de z-as bleek 
een meerwaarde te hebben om van het stijve 
beeld van een rechtlijnige stapeling af te komen. 
Maar toch ontbrak hier nog wat. Een verdraaiing 
om de x-as of y-as zou misschien leiden tot het 
door mij gewenste pluriforme resultaat. Terug
kijkend op alle modellen die tot nu toe gemaakt 
waren, werd er gekozen voor een rechthoekige 
basisvorm. 

Paging. 
De eerste paging was een rechthoekige 
basisvorm waar in het midden een incisie 
over de langste as gemaakt werd. Tijdens 
het stapelen dat hierop volgde, werden 
sommige delen omhoog gehouden door 
een blokje (een "wig"), waardoor er hel
lingbanen ontstonden. Het beeld dat hier
door ontstond, was nog niet geheel naar 
wens. De rechthoekige vorm liet nog te 
wensen over, want deze waste stijf om 
daadwerkelijk tot een pluriform resultaat 
te komen. Er was nog altijd sprake van 
een richting in het geheel, de hellingbanen 
lagen allen in dezelfde richting. 

Deze nieuw verdraaiing, of beter gezegd kante
ling, gaf een extra dimensie aan het ontwerp. 
Maar slechts op enkele plaatsen was er sprake van 
pl u riform iteit. 
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Boven: Meervoudige kante/ing. 
Onder: Paging A. 
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II 2 
Meervoudig 

Bij poging A. was de basisvorm niet goed gekozen, 
waardoor het model geen pluriform beeld kreeg. 
Maar met de kanteling werden evenwel mogelijk
heden gecreeerd die nog niet de revue gepasseerd 
waren. Met deze oplossing moest meer mogelijk 
zijn. Een andere basisvorm en een meervoudige 
kanteling zouden mogelijk een goed beeld opleve
ren. 

Paging A. 
De langgerekte rechthoek van de vorige 
poging werd vervangen door een zeshoe
kige vorm met een lichte knik in het mid
den. Niet alleen werd het uiteinde, hetgeen 
al eerder was gedaan, maar ook de hoek in 
het midden gekanteld. Het resultaat hier
van deed pluriform aan, maar toch strook
te het nog niet geheel met de uitgangs
punten. De eenvoud van de basisvorm 
moest nog aan gepast worden. 

Paging B. 
Reeds in het begin van het onderzoek was 
er een vorm aan bod gekomen die zich 
goed zou kunnen lenen als basisvorm. De 
ongelijkzijdige vijfhoek van de willekeurige 
stapeling werd weer van stal gehaald en 
toegepast. Het resultaat was verbluffend. 
Hoewel er goed gekeken moest worden, 
doet het beeld niet monotoon aan. De 
verdraaiing en de kanteling samen zorgen 
voor de pluriformiteit. Bovendien was er 
nog altijd een beperkt aantal basiselemen
ten. Er was echter een basiselement waar
van een toren gemaakt kon worden door 
toevoeging van "wiggen". Deze toren be
vatte alle extra's waarnaar gezocht werd. 

~en opzichte van al het voorgaande was het beeld 
verbeterd. Maar er zat nog altijd een herhaling in, 

l

doordat slechts op drie plaatsen werd gekanteld. 
Elke kanteling werd een aantal keren boven elkaar 
herhaald. Vervolgens werd er op een andere plaats 
~en herhaling van kantelingen toegepast. In het 
lkleine model leverde dit toch een aantrekkelijk 
beeld op, maar of dit op grotere schaal ook zo zou 
~ijn, moest nog blijken. 
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Conclusie : Meervoudige kanteling van de de ongelijkzijdige vijfhoek. 
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.3 
Conclusie kanteling 

De laatste vorm die gekozen werd, de ongelijkzij
dige vijfhoek, lag zeer dicht bij de oorspronkelijke 
vierkante vorm die vaak voorkomt bij monotone 
gebouwen. Samen met de verdraaiing en de meer
voudige kanteling zorgde dit voor een beeld dat 
sterk afweek van het bestaande monotone beeld. 
Het enige probleem was dat de "wiggen'' die ge
bruikt waren, zorgden voor een toevoeging. Op de 
gebruikte schaal (1: 1000) was nog niet duidelijk 
wat hiervan de gevolgen zouden zijn. Ondanks dit 
was het wel een gewenste vorm en bovenal het 
gewenste beeld. Daarom werd gekozen om het 
model grater uit te werken. 
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Stap 5: 

Schaalvergr:oting 

Met het invoeren van de verdraaiing en kanteling 
was er eindelijk progressie geboekt. Het beeld dat 
gevonden was kwam enigszins in de buurt van dat 
waar de zoektocht om begonnen was. Tot nu toe 
waren de modellen op een kleine schaal (1: 1000) 
gemaakt. Aldus werd het tijd om de schaal te ver
groten. Met schaalvergroting werd het ook moge
lijk om in te zoomen op verschillende details. 
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Willekeurige kanteling. 
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II 1 
Een stap terug 

In eerste instantie werd er toch nog een stap te
ruggezet en werd de willekeurige stapeling getest 
op bruikbaarheid met de kanteling. Net als in het 
begin van de zoektocht (hoofdstuk 3.1.2 - Wil
lekeurige stapeling) bleek ook hier dat deze ma
nier van stapelen niet bruikbaar was. Naast het 
vaststellen van de beste variant bleek dat er zich 
nog meer problemen voordeden bij deze manier 
van stapelen. Doordat de elementen nu een over
lap hadden, werd het moeilijk om hen te kantelen 
zonder dat er onoplosbare aansluitingsproblemen 
ontstonden. 

Hierdoor werd er een nieuw punt geformuleerd 
dat ook op de lijst van uitgangspunten had moe
ten staan. Langs de assen van de gevel moest 
een "vloeiende" lijn getrokken kunnen worden. 
Vloeiend betekende dat er geen verspringingen in 
mochten zitten. Hieruit volgde tevens dat er niet 
1om een van de hoeken, maar om een van de zij
den van de basisvorm gekanteld moest worden. 
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Kantling zonder verdraaiing (schaal 1 :200). 
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II 2 
Schaal 1: 200 

Het laatste model dat op schaal 1: 1000 was ge
maakt, werd nu verder onderzocht. Om meer 
duidelijkheid te krijgen over de vorm, het beeld en 
eventuele andere bijkomstigheden werd de schaal 
aangepast naar 1: 200. Aangezien a lie modellen 
van styrodur gemaakt werden, waren deze nog re
delijk hanteerbaar en nog gemakkelijk maakbaar. 

Paging A. 
Het laatste model (schaal 1: 1000) had 
nog altijd een herhaling die in deze nieuwe 
toren direct achterwege gelaten werd. De 
kantelingen (nu dus om een van de zij-
den van de basisvorm) volgenden elkaar 
nu in willekeurige volgorde op, maar er 
werd nog geen verdraaiing toegepast. Toch 
was het beeld al vele malen beter dan het 
oorspronkelijke monotone beeld, dit omdat 
er een bewerking (de kanteling) in zat die 
nieuw was. Maar desondanks waren de af
zonderlijke delen nog te goed zichtbaar. Dit 
werd mede veroorzaakt door de openin
gen die nu ontstaan waren door de kante
ling. Maar hier moest simpelweg doorheen 
gekeken warden, want dit zou in een echte 
toren zeker niet het geval zijn. 

Paging B. 
Toen bleek dat de toren zonder verdraai
ing het toch niet helemaal was, moest 
er een toren komen waar de verdraaiing 
wel in zat. Een paging om dit op schaal 
van 1: 200 voor elkaar te krijgen mislukte 
hopeloos. Er zat dus niks anders op dan 
de schaal weer aan te passen. Er werd een 
nieuw model gemaakt met schaal 1: 100. 
Deze schaal, hoewel hij redelijk groot was, 
bleek het meest bruikbaar, want het gaf 
een goed beeld van hoe de toren (moge
lijk) zou warden. 

Naast het feit dat er een grotere schaal gekozen 
moest warden, was het ook van belang om de wil
lekeur bij paging A. aan nader onderzoek te on
derwerpen. De willekeurige stapeling was immers 
als onbruikbaar afgedaan en daarmee was een 
willekeurig gekozen kanteling ook dubieus. 
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Kanteling he/ft oorsponkelijke verdieping. 
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.3 
Schaal 1: 100 
Het nieuwe model (schaal 1: 100) began echt op 
een toren te lijken. Het styrodur moest met ijzer
draad op de plek gehouden warden, want het mo
del was onderhand redelijk uit de kluiten gewas
sen. Alleen was nog niet helemaal duidelijk wat de 
"wiggen" moesten zijn die tussen de basiselemen
ten moest komen. 

Paging A. 
De eerste paging richtte zich op de "wig
gen" die geplaatst werden. Als "wig" werd 
er tussen elke laag styrodur een blokje 
geplaatst. Aangezien het basiselement nu 
de helft van het oorspronkelijke element 
qua hoogte (op schaal twee meter) voor
stelde was er (te) veel mogelijk. De toren 
kon heel precies in een richting gestuurd 
warden door verplaatsing van een van de 
"wiggen". Hierdoor was het heel gemakke
lijk om de basiselementen terug te vinden. 

Paging B. 
In de laatste (ultieme) paging werd het 
basiselement weer in originele staat terug
gebracht. Vervolgens werd er om de twee 
lagen een blokje met dezelfde hoogte aan
gebracht. Al snel hing de toren sterk voor
over en dreigde hij om te vallen, waardoor 
er dus wat aan de configuratie gesleuteld 
moest word en. Het eindresultaat was een 
toren waar duidelijk aan te zien was hoe er 
gewerkt was. Toch kon het haast niet an
ders dan dat de basiselementen bij opvul
ling van de "wiggen" weg zouden vallen. 

Door het gesleutel aan de configuratie van de 
"wiggen" heeft het model zijn willekeur verloren. 
Hoewel met een laag basiselement subtiel gewerkt 
kan warden, is het basiselement eenvoudig terug 
te vinden. 
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Conclusie: Schaalvergroting. 
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.4 
Conclusie schaalvergroting 

De schaalvergroting bracht een hoop aan het 
licht. Het was nodig om de herhaalde kanteling 
te vervangen door een kanteling op verschillende 
plaatsen. Dit was nodig om de mate van repetitie 
en dus de kans op monotonie te verkleinen. Daar
naast was het nodig om de kanteling van de ele
menten om een zijde van de basisvorm te kiezen. 
De verandering per halve (oorspronkelijke) ver
dieping waren te subtiel om tot een goed beeld te 
komen, dus een wat "grovere" aanpak was vereist. 
Hoewel er niet naar de constructieve berekeningen 
gekeken zou gaan warden, was het wel zaak om 
hier rekening mee te houden bij het zoeken naar 
de juiste configuratie. 

Kanttekening. 
Natuurlijk zal er een verticaal transport 
zijn, welke in de kern gesitueerd zal war
den. Deze kern zal van onder naar boven 
lopen en snijdt zodoende elk element, 
maar echter iedere keer op een andere 
plaats. Dit noodzakelijke kwaad kan ge
zien warden als de incisies die eerder 
behandeld zijn, waardoor het aantal basis
elementen toeneemt. Echter is hier geen 
sprake van een toevoeging zoals dat wel 
het geval is bij de incisies, maar het gaat 
hier om een onderdeel van het gebouw. Als 
dit wel gezien zou warden als een incisie, 
zou dit onderzoek overbodig geweest zijn. 
Dan is normale stapeling vereist net als 
dat bij de monotone torens het geval is. 
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Nu het eerste deel van de probleemstelling is on
derzocht, is het tijd om aan deel twee te beginnen. 
Net als in het eerste deel zal het onderzoek zich 
voornamelijk richten op het beeld dat ontstaat. De 
bewerkingen (verdraaiing en kanteling) hebben 
consequenties voor de verdere invulling van het 
ontwerp. Hierbij zal een aantal aspecten die van 
invloed zijn op het beeld aan de orde komen. Er is 
gekeken naar de gevel, de constructie, de verdie
pingen en de vloervelden. 

De schaal van 1: 100 heeft zijn waarde voor het 
onderzoek bewezen en daarom zal deze aange
houden warden voor de vervolgstudie. 

Kanttekening. 
Het betreft hier slechts een viertal onder
delen, echter deze onderdelen zijn wel van 
groat belang voor het beeld. Wanneer het 
ontwerp verder uitgewerkt zal warden, zul
len er meer consequenties van de bewer
kingen aan een nadere inspectie onderwor
pen moeten word en. 
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De gevel 

Het model van styrodur gaf ( eigenlijk) geen goed 
beeld van de gevel, maar ook niet van kantelingen 
die gekozen waren. Elke ( oorspronkelijke) ver
dieping bestond uit twee lagen styrodur die met 
spelden aan elkaar waren gezet om de verdraaiing 
vast te houden. Daarnaast waren op de plaatsen 
waar door de kanteling een opening was ontstaan, 
blokjes styrodur aangebracht om de toren over
eind te houden. Het geheel werd door een ijzer
draad verbonden om te voorkomen dat de delen 
van elkaar zouden glijden. 
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II 1 
Basiselement 

Om de juiste impressie van de gevel te krijgen zou 
het beeld verbeterd moeten worden. In gedachten 
was dit beeld al duidelijk, maar in de praktijk was 
nog lang niet benaderd. Om de gevel te verdraai
en, of eigenlijk het basiselement van de verdraai
ing te voorzien, was het nodig om een vorm voor 
de gevel te kiezen. 

Gekromd. 
De eerste mogelijkheid voor het oplossen 
van de verdraaiing van het basiselement 
waren gekromde vlakken. Deze oplossing 
voldeed niet, want een kromming zorgde 
voor een vloeiende gevel welke ook in de 
monotone situatie vaak voorkwam Het was 
dus nodig om verder te zoeken naar een 
oplossing die beter zou passen. 

Recht. 
Een andere oplossing voor dit probleem 
werd gevormd door een simpele snede aan 
te brengen in de vlakken van het basisele
ment. Hierdoor ontstonden er twee drie
hoeken per vlak van de basis, deze oplos
sing lag veel dichter bij de oorspronkelijke 
vorm van de toren. 

INa het vaststellen hoe de verdraaiing van het ba
siselement opgelost zou worden, bleek het nodig 
om de invulling van de kanteling nader te bekij
lken. 
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II 2 
"Wig" 

Wanneer er een verdraaiing werd toegepast zou 
zich hetzelfde probleem voordoen als bij de wil
lekeurige stapeling met kanteling. Met een ver
draaiing zouden de aansluitingen niet voldoen 
aan de eerder gestelde eis van de lijn in de gevel. 

I 

Zodoende was het nodig om de "wiggen" recht te 
kiezen. 

I Met de gemaakte keuzes voor het model en de 
gevel werd er een digitaal model gemaakt in Auto
CAD. Het digitale model was veelbelovend. Echter 
ler ontbrak iets en daarom werd ervoor gekozen 
om het model over te zetten naar een maquette. 

I 
Met de lasersnijder we rd en de gevelelementen 
uitgesneden om zo een gedetailleerd model te 
kunnen bouwen en gekeken of alle verwachtingen 

lwaar gemaakt zouden worden. 

Paging A. 
Nu de gevel met de lasersnijder uitge
sneden was, werd het ook mogelijk om 
een stap terug te zetten. Om te zien wat 
het effect was van slechts een verdraai
ing werd de gevel van de vijfhoekige toren 
zonder de kanteling opgetrokken. Het re
sultaat was een Turning Torso, wat natuur
lijk al een verbetering betekende ten op
zichte van de stijve en monotone torens,. 
Maar toch ontbrak er nog iets. 

Paging B. 
Het tweede model was wel met de kante
ling en het was direct duidelijk dat hier 
de gewenste extra's wel aanwezig was. Er 
waren slechts een basiselement en drie 
afwijkende elementen ("wiggen") gebruikt 
om tot dit beeld te komen en toch was het 
zeer moeilijk om deze elementen terug te 
vinden in de toren. 



Totale gevel impressie in karton. 
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.3 
Conclusie gevel 
De zoektocht had zijn vruchten afgeworpen en er 
was daadwerkelijk een pluriform beeld gevonden. 
De toepassing van driehoeken in de gevel gaf het 
laatste extra dat nodig was om tot het gewenste 
resultaat te komen. Door gekromde vlakken te 
gebruiken zou dit resultaat niet bereikt zijn. 

Pluriformiteit. 
In eerste instantie werd gedacht dat het 
gehele beeld het totaal van de afzonder
lijke delen overheerste. Het was de wijze 
waarop de delen bijeengebracht waren, 
wat ervoor zorgde dat de monotonie ver
dween . Zelfs bij het gebruik van een zeer 
beperkt aantal elementen (vier) was het 
mogelijk om het beeld van deze afzon
derlijke elementen te doen vervagen. Dit 
hoewel er toch een grate mate van herha
ling was. 

Kanttekening. 
Het aantal elementen dat in deze toren 
gebruikt is, bedraagt nu vier, namelijk een 
basiselement en drie "wiggen". Maar deze 
kunnen natuurlijk samengevoegd warden 
tot drie elementen en daarmee komt het 
aantal overeen met dat van de oorspron
kelijke toren. Dit is afhankelijk van de 
benadering. 
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Constructie 

Hoewel het laatste model met karton en houtlijm 
gemaakt was, zou een echt gebouw van een con
structie voorzien moeten warden om overeind te 
blijven staan en stabiliteit te verkrijgen. Het werd 
dus tijd om hier licht over te laten schijnen en te 
bekijken welke mogelijkheden er waren om het 
constructieve probleem op te lossen. Net als bij de 

I 

gevel het geval was geweest, was ook bij de con
structie het beeld van groat belang. De constructie 
moest in het beeld van de toren passen en even-

i tueel zelfs een versterking van de vorm meebren
gen. 

I Een gesprek met de constructeur leverde vijf mo-
gelijkheden op. Natuurlijk waren deze alle toepas-

1 

baar, maar de ene mogelijkheid was meer geschikt 

1 
dan de andere. Vooral de invloed op het beeld was 
hierbij van doorslaggevend belang, want het zou 

I 
natuurlijk jammer zijn als het exterieur niet in het 
interieur merkbaar was. Een goed gekozen con
structie kon het beeld accentueren en misschien 
I zelfs versterken. 



• • • 

• • 

• • • 

_ s2 Jl 



I 

II 1 
Gebouw in gebouw 

De eerste oplossing die als constructiemethode 
werd geboden, was een gebouw in een gebouw. 
Hierbij zou er een extra "gebouw" binnen de gevel 
geplaatst kunnen warden die alle krachten op zou 
nemen. Het "gebouw" zou dan een kolommen
structuur van staal of beton kunnen hebben. De 
vorm van de constructie zou zo gekozen kunnen 
warden dat deze de vorm van de gevel zou volgen. 
Echter de kolommen zouden verticaal komen om 
zo een goede krachtenafdracht te hebben. Aan dit 
extra gebouw zou de gevel dan eenvoudig gekop
peld kunnen warden. 

Voordelen. 
Binnen het ontwerp kan deze vorm van 
de constructie optimaal gekozen warden, 
zodat de gevelconstructie tot een minimum 
beperkt kan warden. Bij een eventuele 
verbouwing (denk hierbij aan de verbou
wing van Vertigo) kan de bestaande con
structie gebruikt warden. 

Nadelen. 
Doordat deze constructie niet de gevel 
vormt, zal er dus een extra constructie 
binnen de gevel komen, waardoor er dus 
extra kolommen zichtbaar warden die (mo
gelijk) het beeld van het interieur be"in
vloeden. 

IWanneer er een zeer groat gebouw ontwikkeld zou 
warden dan had deze methode potentie. Ook bij 
leen verbouwing is deze oplossing zeer bruikbaar. 
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II 2 
Hangende constructie 

De tweede constructieve oplossing die werd aan
gedragen, was een "deksel" waar de gevel en 
vloeren aan opgehangen zouden worden. Dit 
deksel werd dan voorzien van een vakwerk op de 
bovenste laag die alle krachten aan de kern over
bracht. Aan dit vakwerk zouden dan weer treksta
ven moeten komen die de krachten van de vloeren 
en gevel naar boven afleiden. 

Voordelen. 
Doordat alle krachten naar boven worden 
afgeleid, wordt de constructie alleen op 
trek belast. Derhalve kan deze constructie 
minimaal worden. Mede hierdoor kan ook 
de constructie van de gevel sterk beperkt 
worden. 

Nadel en. 
Het grootste nadeel van deze oplossing is 
dater bovenin het gebouw een megacon
structie komt welke een hele verdieping in 
beslag neemt. Net als bij de eerste oplos
si ng komt hier ook een extra constructie in 
zicht. 

~Voor dit ontwerp is het moeilijk om deze construc
tiemethode te gebruiken. Door de krommingen die 
ldoor de bewerkingen ontstaan kunnen de treksta
ven in sommige gevallen niet verticaal geplaatst 
worden. 

I 

I 
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.3 
Kern 

De derde methode lag dicht bij de eerste, in deze 
oplossing was er echter een kern die alle krachten 
opneemt. Aan deze kern kwamen bordessen waar 
de gevel aan zou hangen om zo haar krachten af 
te dragen. Wanneer de krachten te groot werden, 
was het mogelijk om een andere kern bij te plaat
sen om zo tot het gewenste krachtenverloop te 
komen. 

Voordelen. 
Doordat alle krachten naar de kernen af
gedragen warden, is het niet nodig om een 
grote constructie voor de gevel te nemen. 
Nu er geen extra constructie is kunnen de 
vloervelden vrij warden gekozen zonder 
dat er rekening gehouden hoeft te war
den met kolommen. Naast deze voordelen 
is het zo dat de kern alle windverbanden 
vormt. 

Nadel en. 
Aangezien er maar een beperkte uitkraging 
van de bordessen mogelijk is, is het be
reikt van deze constructiemethode beperkt 
en zullen er dus meerdere kernen gekozen 
warden bij grotere gebouwen. Dit kan van 
grote invloed zijn op de beleving van het 
interieur, maar ook van de gevel binnen in 
het gebouw. 

I Wanneer er grote gebouwen met veel vloeropper-
vlak ontworpen moeten worden, dan is deze op-

1 

lossing goed mogelijk. De kernen zijn dan relatief 
klein voor het totaal oppervlak per verdieping en 
zullen geen grote invloed op het beeld hebben. 

I 

I 

87 



• • • 

• • 

• • • 
- 88 _J ~-----



II 4 
Gevel van het gebouw 

Het gebruik van de gevel was de vierde mogelijk
heid voor de constructie. Hierbij kwam net achter 
de gevel een groot vakwerk waaraan alle vloeren 
en de gevel zelf werden opgehangen. De construc
tie zou zo gekozen kunnen worden dat deze de 
lijnen van de gevel zou volgen waardoor er geen 
conflict met het pluriforme beeld ontstond. Het 
gekozen vakwerk kan per basiselement ontwor
pen worden, maar kan ook vloeiend net achter de 
gevel volgen en (eventueel) over meerdere verdie
pingen geplaatst worden. 

Voordelen. 
Door een constructieve gevel worden de 
vloeren vrij indeelbaar en hoeft er geen 
rekening gehouden worden met eventuele 
extra constructies. Direct hieraan gerela
teerd zijn de kernen. Deze kunnen die nu 
op willekeurige plaatsen gekozen worden, 
aangezien zij in deze oplossing geen con
structieve eigenschappen hebben. 

Nadelen. 
Het grootste nadeel van deze oplossing 
is dat de omvang van de constructie toe
neemt bij grotere overspanningen. Hier
door zou deze zeer overheersend kunnen 
worden. Hiermee wordt ook direct het 
grootste probleem onderstreept, namelijk 
dat de constructie het beeld binnen het ge
bouw steeds meer gaat bepalen wanneer 
het gebouw in omvang toeneemt. 

Uiteraard bestaat ook nog de mogelijkheid om 
de constructie buiten de gevel te plaatsen. Dit is 
verder niet onderzocht, omdat bij een dergelijke 
oplossing de constructie de overhand zou hebben. 

89 



• • • 

• • 

• • • 
_90 



.5 
Combinatie gevel en kern 

Tot slot was het natuurlijk mogelijk om een com
binatie te maken van enkele van de reeds behan
delde constructiemethoden. Vooral de combinatie 
van kern( en) en gevel was een goed alternatief 
voor alle voorgaande constructieve oplossingen. 
Hierbij is het van belang de kernen zo te plaatsen 
dat zij een bijdrage leveren aan de gevelconstruc
tie om deze niet te groot te laten worden bij grote 
overspanningen. 

Voorde/en. 
De gevelconstructie kan op deze manier 
beperkt worden in zijn omvang, wanneer 
het gebouw in omvang toeneemt. Hier
door is het mogelijk om met de construc
tie een accent te leggen op de gevel en 
deze binnen het gebouw duidelijk merk
baar aanwezig te laten zijn. Doordat er nu 
een combinatie gekozen is, kunnen beide 
constructies van invloed op elkaar zijn. 
Hierdoor is er een betere optimalisering 
mogelijk. 

Nadelen. 
Een nadeel van deze oplossing is dat er 
verbindingen tussen de gevel en de kern 
gemaakt moeten worden om de stabiliteit 
te waarborgen. Ook is de plaats van de 
kern( en) van belang om de gevelconstruc
tie te kunnen optimaliseren bij grote over
spanningen. 

Deze oplossing biedt uitstekende mogelijkheden 
binnen het reeds verrichte onderzoek. De plaat
sing van de kernen is van essentieel belang. 

91 



Conclusie : World Trade Centre New York. 
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II 

Conclusie constr-uctie 

6 
Alie aangedragen constructiemethoden kunnen 
warden toegepast. Vooral de laatste is interes
sant. De combinatie lijkt het best te passen binnen 
de wensen die geopperd waren. Door de kern( en) 
goed te plaatsen kan de constructie van de gevel 
geoptimaliseerd warden. Tegelijkertijd kan er zo 
een accent gelegd warden op de vorm en daarmee 
het beeld van het ontwerp, zodat deze ook binnen 
in het gebouw merkbaar gemaakt kan warden. 
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Verdiepingen 

Nu de gevel en de constructiemethoden bepaald 
waren, werd het tijd om naar de verdiepingen te 
kijken. Net als bij de gevel en de constructie was 
er natuurlijk al in gedachten naar de verdiepingen 
gekeken. Het was duidelijk dat er een probleem 
was ontstaan na het introduceren van de kante
ling. De scheve verdiepingsvloeren waren proble
matisch, maar dit zou natuurlijk verholpen kunnen 
warden. 

In eerste instantie was er de intentie om de gevel 
en de verdiepingen te verbinden en te voorkomen 
dater twee losse onderdelen zouden ontstaan. Het 
was niet de bedoeling dat er een schil ontworpen 
zou warden waarbinnen zich iets totaal anders zou 
afspelen. Ook was er de wens om schril contrast 
in de beleving van het gebouw bij dag en bij nacht 
te creeren. In het danker zou er een geheel ander 
beeld moeten zijn dan bij daglicht. 

Tussen beide intenties was tegenstelling aanwezig. 
Hoewel er link met de gevel moest zijn, mocht het 
beeld niet overeenkomen. Het was dus noodzake
lijk om beiden nader te onderzoek, maar eerst was 
het verstandig om alle mogelijkheden te bekijken 
die zich voordeden. 
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II 1 
Scheve verdiepingen 

Door de kanteling van de basiselementen waren 
ook de vloeren, die van oorspong reeds aanwezig 
waren, scheef komen te liggen. Net als de elemen
ten kantelden de vloeren alle kanten op en was er 
op iedere vloer een andere beleving van de ruim
te. Niettegenstaande dit waren alle vloeren wel 
gelijk, zij zaten immers nog altijd in het oorspron
kelijke basiselement. 

Voordelen. 
Een van de voordelen is dat de vloeren 
nu overeenkomen met de basiselementen 
en zo een eenheid vormen (voor zover dit 
mogelijk is). Doordat de oorspronkelijke 
koppeling met het basiselement nog altijd 
bestaat, is er een directe aansluiting op 
de constructie. Er hoeven dus geen extra 
voorzieningen aangebracht te worden (er 
van uitgaande dat de constructie per ele
ment gekozen is). 

Nadelen. 
Het beeld dat ontstaat door de scheve 
vloeren mag dan wel spectaculair zijn, de 
bruikbaarheid is echter tot een minimum 
gedaald. De scheve vloeren zijn alleen 
te gebruiken bij specifieke programma's 
waarbij een hellingshoek nodig is. Daar
naast zal het nachtelijk beeld met deze 
verdiepingsindeling grote overeenkomst 
vertonen met het uiterlijk van het gebouw 
bij daglicht. 

Er was dus een oplossing nodig om de bruikbaar
heid van de vloeren te verbeteren, want alleen 
scheve vloeren was onmogelijk. 
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II 2 
1 

Terrasverdiepingen 

I Een mogelijke oplossing voor het probleem van de 
· scheve vloeren was het aanbrengen van terrassen 
in de scheve vloeren. Bij een flauwe helling zou
den er grate terrassen ontstaan en bij een steile 
helling van de vloer zou er een kleiner oppervlak 

I overblijven. 

Voorde/en. 
De indruk van de scheve vloeren blijft 
overeind en daarmee is de link tussen de 
schil en de vloeren overeind gebleven. 
Daarnaast kunnen er eenvoudig verkeers
routes gemaakt warden over de scheve 
vloeren, waarbij er gebruik gemaakt wordt 
van de trapsgewijze indeling van de vloe
ren. 

Nadelen. 
Hoewel dit in eerste instantie een oplossing 
lijkt te zijn, wordt er eigenlijk een conces
sie gedaan. De scheve vloeren warden 
weer recht gemaakt door de terrassen . 
Direct kan de vraag gesteld kan warden of 
het dan niet zinvol is om de vloeren ge
woon helemaal recht te maken. 

Oat er eenvoudig routes over de vloeren ontston-
1 den, stand in schril contrast met het nadeel dat 
aan het licht gekomen was. Er werd gezocht naar 
een oplossing om scheef recht te maken, iets wat 

I afbreuk aan het principe deed. 
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II 3 
Koppeling aan de gevel 
Om toch een link te behouden met de gevel zou
den de vloeren "teruggekanteld" kunnen worden 
tot horizontale vlakken . De punten van kanteling 
zouden volgens een bepaald systeem gekozen 
kunnen worden om een optimaal beeld te verkrij
gen. Een andere manier om een link tussen de 
gevel en de vloeren te behouden was er niet, om
dat alle lijnen in de gevel (afgezien van het eerste 
element) scheef lagen. Dit punt en ook niets meer 
dan dit, vormde de link tussen de gevel en de 
vloeren. 

Voordelen. 
Bij een goede keuze voor de kanteling van 
de vloeren naar horizontale vlakken kun
nen sterke punten in de gevel geaccentu
eerd worden door deze tussen twee vloe
ren zichtbaar te maken. 

Nade/en. 
Hoewel er een link tussen de gevel en de 
vloeren is, is deze wel erg minimaal. Ei
genlijk is het maar de vraag of dit wel als 
link gezien kan worden en hiermee wordt 
ook direct deze aanpak in twijfel getrok
ken. 

Het leggen van een link tussen gevel en vloeren 
bleek moeilijk of eigenlijk niet haalbaar, slechts 
in enkele punten was er een koppeling mogelijk. 
Wanneer de vloer aan een andere zijde van het 
gebouw weer een constructieonderdeel zou raken, 
dan was het nog maar de vraag welke van deze 
punten de link tussen beide voorstelde. 
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.4 
Willekeurige verdiepingshoogte 

De koppeling met de gevel mocht dan wel niet de 
beste oplossing zijn, wel gaf het de mogelijkheid 
om een vervolgstap te zetten. Bij het terugkan
telen van de vloeren was er al een zeer onregel
matige verdeling van de verdiepingshoogte in het 
ontwerp ontstaan, een mate van willekeur. De 
vervolgstap was dan ook om de koppeling met de 
gevel los te laten en de verdiepingen op willekeu
rige hoogten aan te brengen. 

Voordelen. 
Het grate nadeel bij de koppeling met de 
gevel is op deze manier ondervangen, de 
verbinding was immers zo klein dat deze 
verwaarloosbaar was. Het ontstane beeld 
van de verdiepingshoogten had dan ook 
wel willekeurig genoemd kunnen warden. 

Nade/en. 
Net als bij de willekeurige stapeling is ook 
hier moeilijk om te zeggen waarom de ene 
oplossing beter is dan de andere. De wil
lekeur werd bij de stapeling naar de prul
lenbak verwezen en er zit dus niks anders 
op dat hier ook te doen. 

Hoewel dit in potentie een goede oplossing zou 
kunnen zijn, zijn de bezwaren reeds de revue ge
passeerd en kan deze oplossing afgedaan warden 
als onbruikbaar. 
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II 5 
Vaste verdiepingshoogte 

De scheve vloeren, hoewel moeilijk bruikbaar, had
den een van oorsprong vaste verdiepingshoogte, 
omdat ze aan de basiselementen gekoppeld wa
ren. In het verlengde hiervan lag een van de mo
gelijke oplossingen, namelijk vloeren die op een 
vaste verdiepingshoogte geplaatst zouden kunnen 
warden. Hierbij zou de hoogte afhankelijk kunnen 
zijn van wat de overheid voorschrijft, maar daar
naast zijn er nog tal van mogelijkheden. Zo zou 
er een vloerhoogte bepaald kunnen warden vanuit 
interessante punten in de gevel. Ook kan de totale 
hoogte van het gebouw hierbij een rol spelen. 

Voordelen. 
Er ontstaat een contrast tussen wat er 
overdag en 's nachts te zien is, namelijk 
overdag een pluriform beeld en 's nachts 
een gelijkmatig beeld van alleen de vloe
ren. Een ander voordeel is dat de vloeren 
een grate mate van overeenkomst hebben. 
Slechts aan de buitenranden waar de aan
sluiting met de gevel is, zullen de vloervel
den verschillen. 

Nadelen. 
Het is moeilijk om een goede link te leg
gen tussen de verdiepingen en de gevel en 
het is zelfs de vraag of deze wel gevonden 
kan warden. Een ander groot nadeel is dat 
het vloerenplan dat hierdoor ontstaat, heel 
dicht bij het oorspronkelijke monotone 
vloerenplan komt te liggen. 

Voor dit nadeel zal een goede oplossing gevonden 
moeten warden, want het mag niet zo zijn dater 
een pluriforme buitenzijde is en een monotone 
binnenkant. 
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.6 
Combinatie 

De (mogelijke) oplossing voor het probleem van 
monotonie, dat zich voordeed bij de vaste verdie
pingshoogte, zou een combinatie kunnen zijn. Een 
combinatie van scheve en rechte vloeren op een 
vaste hoogte biedt uitstekende mogelijkheden om 
dit tot een minimum te beperken of zelfs te ver
helpen. 

Voordeel. 
Wanneer deze oplossing goed wordt uit
gewerkt, ontstaat er een spanningsveld 
waarmee de ervaring van monotonie ver
holpen kan worden. Door het toepassen 
van de scheve vloeren kan op deze manier 
toch weer een link met de gevel gemaakt 
worden. 

Nadeel. 
Dit mag dan wel de oplossing zijn voor het 
probleem, toch zullen de rechte vloeren 
aangepast moeten worden opdat de sche
ve de ruimte krijgen. Hierbij is het zoeken 
naar een middenweg. De vraag is echter of 
dit wel de goede oplossing is. 

I Deze oplossing heelt de potentie om een oplos
sing te zijn voor de verdiepingsproblematiek, toch 
lontbreekt er nog iets. 

fl 107 __ 



__ 108 _[\ 



II 7 
Conclusie verdiepingen 

Het is zeer moeilijk om een goede uitspraak te 
doen over de toe te passen methode. Wei kan de 
willekeurige variant uitgesloten warden. Het zal 
moeilijk zijn om een gebouw te vinden waarin alles 
scheef kan zijn. Toch heeft deze aanpak natuurlijk 
zijn sterke punten. De scheve verdiepingsvloeren 
komen immers voort uit de bewerkingen die er ge
daan zijn en daarmee zou het jammer zijn als dit 
niet wordt gebruikt. Het toepassen van terrassen 
in deze oplossing is dan ook niet attractief. 

Wanneer de vloeren warden teruggekanteld naar 
het horizontale vlak, is er ook nog een koppeling 
met de gevel. Deze is echter zo minimaal dat dit 
beter losgelaten kan warden. Hierdoor wordt ook 
direct een antwoord gegeven op de tegenstelling 
die in de inleiding genoemd is. Een verband kan er 
alleen zijn als alle vloeren scheef zijn. Maar dit is 
niet bruikbaar en dus zal er altijd een contrast zijn 
tussen exterieur en interieur. 

I 

Nu dit vast staat, blijft dus eigenlijk a Ileen de 
vaste verdiepingshoogte over. Echter bij deze 
oplossing steekt monotonie weer de kop op. Om 

1 
hier een antwoord op te geven is een combinatie 
Ivan vaste verdiepingshoogten en scheve vloeren 
mogelijk. Er zal in deze combinatie een balans 
lgezocht moeten warden om te zorgen dat beiden 
elkaar versterken. Met deze combinatie moet het 
tevens mogelijk zijn om een sterk contrasterend 
lbeeld te maken tussen dag en nacht, waarbij 's 
nachts alleen de vloeren en de constructie zicht-
[baar zijn. 

109 __ 



___ 110 



Vloervelden 

Nu er een beeld is voor het invullen van de ver
diepingen, wordt het tijd om de vloeren aan een 
beter onderzoek te onderwerpen. Met de mogelijk
heid van een combinatie tussen een vaste verdie
pingshoogte en scheve vloeren is nog altijd niets 
gezegd over hoe de vloerenvelden ingevuld kun
nen warden. Er is een aantal mogelijkheden die 
bekeken kunnen warden, van gevel tot gevel of 

1 binnen de gevels gelegen. Maar ook is het interes
sant om te kijken wat er gebeurt als de vloeren 

1 

slechts in de basiselementen gelegen zijn. 
I 
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II 1 
Maximale vloervelden 

Net als bij de oorspronkelijke basiselementen 
konden de vloeren in het ontwerp tot de gevels 
warden doorgetrokken. Deze aanpak lag in het 
verlengde van de oorspronkelijke gedachte, maar 
ook kleefden er niet te onderschatten nadelen aan 
deze wijze van het invullen van vloerenvelden. 

Voordelen. 
Het vloeroppervlak dat haalbaar is, wordt 
maximaal gebruikt en daarnaast is hier
door een goede aansluiting te maken op 
de constructie, zowel in de gevel als op 
de kern. Tevens wordt op deze wijze een 
verdeling in het gebouw gemaakt, waarbij 
iedere verdieping als een aparte ruimte 
gezien kan warden. 

Nadelen. 
Het grootste nadeel van deze oplossing 
voor de vloeren is dat er extra lijnen in de 
gevel ontstaan door de aansluiting op de 
gevel. Door de volledige opvulling van de 
vloer wordt de ervaring van de gevel bin
nen in het ontwerp tot een minimum be
perkt. 

Hoewel er een nette opdeling ontstond, werd de 
:beleving van de gevel tot een minimum terugge-
1bracht. Het was dus nodig om verder te kijken en 
de vloeren in te korten en binnen de constructie 
van de gevel te houden om de extra lijnen in de 
gevel te vermijden. 
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II 2 
Beperkte vloervelden 

Voor een deel van de problemen van de maxi
male vloervelden was de oplossing snel gevonden, 
namelijk door het inkorten van de vloeren. Hierbij 
kon de inkorting op twee manieren gekozen wor
den, halfweg de constructie die achter de gevel 
stond, of er helemaal binnen. Het verschil was 
minimaal, slechts in de beleving van de gevelcon
structie was het van belang om de vloeren binnen 
de constructie te houden. 

Voordelen. 
De vloeren liggen netjes tussen de con
structie die nu wel zichtbaar doorloopt 
naar boven en beneden. Aldus is de bele
ving hiervan verbeterd. De extra lijnen die 
in de gevel zaten, zijn door deze oplossing 
ook opgelost. Bovendien is de bouw van 
een dubbele gevel nu ook mogelijk. Deze 
ontstaat door op de rand van de vloer een 
tweede gevel te plaatsen. Deze gevel is 
dan direct een klimaatgevel waartussen de 
constructie ligt. 

Nadelen. 
Net als bij de maximale vloervelden ont
staan er extra lijnen in de gevel, zij het 
nu aan de binnenste van de twee buiten
gevels. Daarnaast ontstaat er door de 
vloeren die nu binnen de gevelconstructie 
vallen, een moment in deze constructie 
Hierdoor zal deze een grotere omvang 
krijgen. 

Hoewel er enkele nadelen kleven aan deze oplos
sing, is de beleving van de constructie en daarmee 
de pluriformiteit van de buitenkant zeer sterk. 
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.3 
Vloerveld in het basiselement 

Tot slot werd er onderzoek gedaan aan de "wig
gen" in relatie tot de vloeren. Aangezien de vloe
ren in alle voorgaande oplossingen slechts aan 
een kleine verandering onderhevig waren, was er 
de wens om hier wat aan te doen. Al snel viel het 
oog op de "wiggen", deze waren immers een toe
voeging aan de toren. Doordat de vloeren alleen in 
de basiselementen geplaatst werden (en dus niet 
in het volume dat de "wig" vormt), ontstond een 
variatie in het vloerveld. Met deze aanpak werd er 
een oplossing aangedragen voor de problemen die 
er waren met de aanpak van de verdiepingen. 

Voordelen. 
Het exterieur en het interieur hebben nu 
een hoge mate van diversiteit door de 
"wiggen" die zowel in de gevel als in het 
vloerenplan pluriformiteit aanbrengen. 
Doordat de vloeren slechts in de basisele
menten geplaatst zijn, is het nu mogelijk 
om de pluriformiteit ook binnen het ge
bouw te ervaren. Daarnaast ontstaan er 
interessante doorkijkjes en is het mogelijk 
om door eventuele atria verkeersroutes te 
plannen. 

Nadelen. 
Het grootste nadeel van deze aanpak is het 
aantal vierkante meters dat sterk afneemt 
als er te veel geknipt moet worden. Ook 
kan het zijn dat er zwevende vloerdelen 
ontstaan die dan met extra constructie
middelen op hun plaats gehouden moeten 
word en. 

Deze oplossing maakt het mogelijk om zowel 
rechte als scheve vloeren toe te passen. Hierdoor 
is het mogelijk om een spanningsveld aan te bren
gen zonder dat er vloeren aangepast hoeven te 
word en. 
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II 4 
Conclusie vloerenvelden 

Het zal niet verstandig zijn om de vloeren geheel 
in te vullen en een verbinding met de gevel te 
laten vormen. De extra lijnen die hierdoor ont
staan, zijn niet gewenst. Om het gebouw maxi
maal te kunnen ervaren zullen de vloervelden 
beperkt moeten worden in hun bereik. Er is een 
klein verschil tussen een gevelconstructie half door 
het vloerveld en een gevelconstructie net buiten 
het vloerveld. Dit zal per project bepaald moeten 
worden. Het plaatsen van de vloeren in a Ileen de 
basiselementen is een grote meerwaarde. Deze 
oplossing maakt het mogelijk om op de plaatsen 
waar geen vloervelden zijn scheve vloeren toe te 
passen. 
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Het voorgaande onderzoek kan opgevat warden 
als zijnde summier. In de toekomst zou er meer 

I onderzoek naar dit onderwerp gedaan kunnen 
warden. Dit om te zien of er nog meer mogelijk
heden zijn. Een handige hulp bij verder onderzoek 

I kan scripten zijn. Daarvoor wordt er programma-
tuur geschreven dat door een 30-modeling pakket 

I omgezet kan warden in een model. 

Het voorgaande onderzoek is voor het grootste 

I 
deel uitgevoerd aan de hand van maquettes. Al
leen tijdens het opzetten van de schil is er gebruik 
gemaakt van een computer programma. Echter 

I voor verder onderzoek is de computer een handige 
hulp. Het maken van maquettes is een tijdrovende 
zaak. Daarentegen genereert de computer razend-

1 snel ontwerpen. 

I 
Met een script is het mogelijk om het hele on
derzoek nogmaals over te doen. Het is dan zeer 
eenvoudig om van ieder model een uitgebreidere 

I analyse te maken. Het script kan bij invoer van 
nieuwe parameters eenvoudig een nieuw model 
maken. 

~ 
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Boven : Ronde basisvorm met alleen kanteling. 
Onder: Vijfhoekige basisvorm met verdraaiing en kanteling. 
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Vervolmaking 

Het script dat geschreven is, ligt in het verlengde 
van het verrichte onderzoek. Op het onderzoek dat 
gedaan is naar het basiselement, de verdraaiing 
en de kanteling, kan nu dieper ingegaan warden. 

Extra A. 
Met het script is het mogelijk om de basis
vorm snel en eenvoudig aan te passen. In 
plaats van de vierkante vijfhoek kan er nu 
een gelijkzijdige vijfhoek gekozen warden. 
De resultaten kunnen met een druk op de 
kn op verkregen word en. 

Extra B. 
Hoewel reeds vanaf het begin duidelijk was 
dat de cirkel geen geschikte kandidaat was 
als basiselement, is het nu eenvoudig om 
deze vorm toch te onderzoeken. Daarnaast 
kan er ook een keuze gemaakt warden 
voor de eventuele constructie die gebruikt 
kan warden. Een ontwerp, dat mogelijk 
werkelijkheid wordt in de toekomst, is in 
globale lijnen te ontwerpen. 

Extra C. 
Tijdens het onderzoek zijn de verschillende 
mogelijkheden in feite alle afzonderlijk van 
elkaar onderzocht. Met het script is het 
mogelijk om verschillende combinaties te 
testen en te vergelijken. 

Aldus is duidelijk dat het script van een grote 
toegevoegde waarde is voor het onderzoek. Niet 
alleen is het mogelijk geworden om snel verande
ringen aan te brengen, maar is er ook aandacht 
lvoor details. De verhoudingen van vormen, hoe
ken en lijnen zijn ineens eenvoudig aan te passen. 
Dit kostte bij het maken van een maquette soms 
luren. 
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Option Explicit 
' 
' Script geschreven door Jerzy Kasemier 
' Copyright door Jerzy Kasemier 
' 15 - 11 - 2006, Eindhoven 
' Dit script is geschikt voor onderzoek naar 
' pluriformiteit, bij herhaalde toepassing van 
' gelijke basiselementen. Twee bewerkingen zijn 
' hierbij mogelijk, te weten verdraaiing en 
' kanteling. 
' 
Sub pluriformiteit 

I 
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Opbouw 
Net als bij het bouwen van een 3D model in een 
moduleer programma is het van groot belang om 
bij scripts een juiste opzet te hebben. De volgorde 
waarin de verschillende onderdelen elkaar op
volgen is hierin van belang. Het proces kan niet, 
zoals bij handmatige opbouw wel het geval is, tus
sentijds worden aangepast. 

IAlvorens een script goed kan draaien zijn er waar
den nodig waarmee gewerkt kan word en,. Deze 

l

kunnen handmatig ingevoerd of verkregen worden 
uit andere bronnen, zoals lijnen of formules. Aan 
de hand van deze data genereert het script model
[len volgens de vooraf geprogrammeerde subrou
tine (het programma). Hierbij zijn de waarden die 
gebruikt worden van invloed op hoeken, lengten, 
[hoogten en andere karakteristieken van het mo
del. Een verandering van een waarde houdt echter 

l
geen verandering in het programma in, de opbouw 
zal nog altijd op dezelfde wijze verlopen. 

I 

Subroutine. 
In eerste instantie is het zaak om de ge
wenste basisvorm te kiezen waaruit het 
basiselement wordt opgebouwd. Naast 
deze vorm is het nodig om de hoekver
draaii ng en de hoogte aan te geven, zodat 
het element gemaakt kan worden. Daar
naast is het nodig om aan te geven hoe 
groot de kanteling moet zijn. Tot slot is het 
van belang om aan te geven hoeveel ele
menten er gegenereerd moeten word en. 
Ook kunnen er extra voorwaarden opgege
ven worden zoals de maten van de kavel 
waarop het ontwerp moet verrijzen. 

Er zijn twee verschillende subroutines geschreven, 
voor een cirkel en voor een veelhoek. De opbouw 
~an het model verschilt hierbij wezenlijk en daar
door kan dit niet met dezelfde programmatuur 
f egenereerd word en. 
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' Toetsing van de kavel. 
dim lngBreedteKavel, lngBreedteOntwerp 
dim lngLengteKavel, lngLengteOntwerp 

if lngBreedteKavel < lngBreedteOntwerp Then 
Rhino.print ("Uw gebouw valt buiten het kavel.") 

Exit Sub 
End if 

if lngLengteKavel < lngLengteOntwerp Then 
Rhino.print ("Uw gebouw valt buiten het kavel.") 

Exit Sub 
End if 
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I 

Toetsing 

De vorm en ook het beeld dat ontstaat na het 
draaien van het script, zal door een aantal per
sonen getoetst moeten warden op gevoelsmatige 
aspecten. Toch kan er met het script getoetst war
den. Dit kan alleen aan de hand van opgegeven 
waarden. Deze waarden kunnen sterk verschillen. 

Kave/. 
De begrenzende factor voor het model kan 
de kavelgrootte zijn. Na iedere stap die 
gezet is tijdens de opbouw kan getoetst 
warden of het model binnen de kavel valt. 
Als dit niet het geval is, moet een stap 
teruggezet warden en wordt er een nieuwe 
paging ondernomen. 

Constructie. 
Door de kanteling in de toren is het moge
lijk dat de toren (in het ergste geval) een 
deel van een boog omschrijft. De hieraan 
verbonden constructieve consequenties 
kunnen enorm zijn. Met het script is het 
mogelijk om de toren te toetsen op de af
wijking ten opzichte van het basisvlak. Valt 
de toren niet binnen een bepaald percenta
ge van het basisvlak, dan moet een nieuwe 
paging gedaan word en. 

Zichtlijnen. 
Naast de kavel en de constructie kunnen 
ook zichtlijnen als toestswaarden warden 
ingesteld. Dit kunnen zichtlijnen binnen 
het ontwerp zelf zijn, maar ook naar de 
omgeving. Het ontwerp kan dan reageren 
op deze zichtlijnen. 

Naast deze vormen toetsing zijn er nog tal van 

l
toetsen te bedenken die in het script ingevoerd 
kunnen warden. Zo kan er gedacht warden aan 
onderlinge relaties tussen de verschillende functies 
lbinnen het ontwerp. 
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Conclusie scripting 
Aan de hand van het script zijn theorie en praktijk 
bijeengebracht. Het script biedt de mogelijkheid 
om het onderzoek te vervolmaken en in te zoomen 
op de verschillende details. Door nieuwe invoer is 
eenvoudig een nieuw model te genereren waarin 
aanpassingen gedaan zijn ten opzichte van het vo
rige model. Dit zou voor de realisatie van maquet
tes veel tijd kosten. 

Naast uitbreiding van het onderzoek is het mo
gelijk om het ontwerp te verfijnen tot een zo 
optimaal mogelijk resultaat. Hierbij kunnen vele 
verschillende onderdelen als toetswaarden mee
genomen worden. Hierbij kan gedacht word en aan 
constructie, zichtlijnen en de grootte van de kavel. 

129 __ _ 



___ 130 



Zoals gezegd is met het scripten de theorie en 
praktijk bijeengebracht, maar er is nog altijd geen 
duidelijkheid over een definitieve vorm van het 
gebouw. Deze kan immers snel worden gewijzigd. 
Met het onderzoek is een beeld gevonden dat 
pluriform is en dat sterk afwijkt van alle monotone 
torens die gebouwd zijn. Er is verder onderzoek 
gedaan naar de verschillende deeloplossingen bin
nen een ontwerp en omschreven wat dit voor ge
volgen heeft zowel voor het exterieur als interieur. 

In dit hoofdstuk {Architectuur) is een drietal sce
nario's uitgewerkt. Deze geven tevens een goed 
beeld van hetgeen de revue gepasseerd is tijdens 
het onderzoek. Hierbij gaan de eerste twee sce
nario's in op een deeloplossing van het ontwerp, 
namelijk op verdraaiing en kanteling. Het derde 
scenario gaat in op de combinatie van de twee 
voorgaande oplossingen en het daaruit ontstane 
pluriforme beeld. Dit scenario is tevens verder 
uitgewerkt. 

Kanttekening. 
Er zijn hier slecht een drietal mogelijkhe
den uitgewerkt en dit is natuurlijk maar 
een fractie van water nog meer mogelijk 
is. Echter deze drie voorbeelden leverden 
tot nu toe de belangrijkste aanwijzingen 
voor verdere ontwikkeling. 
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Verdraaide scenario 

Het eerste scenario gaat, gelijk als in de zoek
tocht, over een toren waarbij een bovenliggend 
element is verdraaid ten opzichte van het er on
derliggende element. Hierbij is gekozen voor een 
vierkante toren om te laten zien wat het effect is 
op een monotone toren als hierin een verdraaiing 
wordt aangebracht. 

Het concept van dit scenario is de bewerking van 
een basiselement in de vorm van verdraaiing van 
de verdieping. Na het toepassen van de bewerking 
zijn de elementen op elkaar gestapeld. 

Aandachtpunt 1. 
Het beeld van de toren na toepassing van 
de verdraaiing, wijkt af van het monotone 
beeld van de bestaande bebouwing. Door 
de kromming in de gevel ontstaat een 
dynamischer beeld dat contrasteert met 
het strakke beeld van de monotonie. Er is 
echter nag steeds sprake van een duide
lijke herkenbaarheid van de elementen die 
gebruikt zijn. Er is nog altijd sprake van 
een monotoon beeld. 

Aandachtpunt 2. 
Door de verdraaiing van het basiselement 
ontstaat er in eerste instantie een tordatie 
in de gevel. Wanneer deze basiselementen 
gestapeld worden, ontstaat een doorlo
pend gevelbeeld van de voet tot de top. 
Door het basiselement in de gevel te ver
vangen door twee driehoeken ontstaat er 
een fragmentatie in de gevel die neigt naar 
pluriformiteit. 
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Interieur vierkante verdraaide toren . 
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Aandachtpunt 3. 
Voor de constructie is gekozen voor een 
combinatie tussen kern en gevel. Door 
deze combinatie kan de gevelconstructie 
in omvang beperkt blijven, waardoor deze 
niet het beeld zal gaan overheersen in het 
interieur. 

Aandachtpunt 4. 
Doordat het basiselement in dit scenario 
horizontaal geplaatst is, liggen de verdie
pingsvloeren gelijk met de constructie. De 
verdiepingshoogte komt overeen met de 
hoogte van het basiselement. 

Aandachtpunt 5. 
Zoals reeds bij aandachtpunt 3 gezegd is, 
liggen de vloeren gelijk met de construc
tie van het basiselement. Hierdoor is het 
mogelijk om de vloeren door te laten lopen 
tot aan de gevel zonder dat hierdoor extra 
belijning in de gevel ontstaat. Een nadeel 
hiervan is dat het ervaren van de verdraai
ing moeilijker merkbaar is geworden. Dit 
komt doordat de gevelconstructie in het 
plafond en de vloer verdwijnt. Niet te zien 
is dat deze in werkelijkheid doorloopt. 

I Zowel in het interieur als exterieur is nog geen 
sprake van pluriformiteit. Toch kan er wel gezegd 
warden dat er een meerwaarde is ten opzichte van 

Ide monotone, veelal rechte torens die er nu staan. 
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Gekantelde scenario. 
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Gekantelde scenario 

Het tweede scenario is die van de kanteling. Voor 
dit scenario is gekozen voor een rond element. 
Hierin is geen verdraaiing mogelijk. De kanteling 
komt goed zichtbaar in beeld. 

Het concept van dit scenario is de bewerking van 
de monotone toren door middel van een kanteling 
van het basiselement. Er wordt in eerste instantie 
als het ware een "wig" tussen twee basiselemen
ten aangebracht. Na de kanteling van het eerste 
basiselement worden er vervolgens wiggen, maar 
dan wel vanuit een andere hoek, gestoken tussen 
de andere basiselementen. Hiermee ontstaat een 
"draaiing" ten opzichte van het onderliggende 
element. 

Aandachtpunt 1. 
Het beeld dat hier ontstaan is, wijkt net als 
het voorgaande beeld af van het strakke 
monotone bee Id. To ch is ook hier nog 
eenvoudig het basiselement uit de toren te 
halen en dus is er nog altijd geen sprake 
van pluriformiteit. 

Aandachtpunt 2. 
Om de nadruk te kunnen leggen op de 
kanteling alleen, is er gekozen om hier een 
ronde vorm toe te passen, want hierin is 
geen verdraaiing mogelijk. De gevelvlak
ken zullen hierdoor altijd recht zijn. Er 
hoeft dus geen keuze gemaakt te worden 
tussen driehoeken of een getordeerd ge
velvlak. Wei is het zo dat hier een keuze 
gemaakt kan worden tussen gekromd of 
recht glas om de ronding van het basisele
ment te benadrukken. 
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Aandachtpunt 3. 
Net als bij het eerste scenario is hier ge
kozen voor een constructie die zowel uit 
de gevel als uit de kern bestaat. Hierbij is 
de gevel als een soort van netkous om het 
gebouw getrokken en lopen de construc
tieve buizen door van de voet tot de top. 
Vanuit de toren zal het zicht naar buiten nu 
gekenmerkt warden door de vorm van de 
constructie, waarin het basiselement en de 
bewerking (de kanteling) terug te zien zijn. 

Aandachtpunt 4. 
De verdiepingen zijn hier op een vaste 
verdiepingshoogte geplaatst, want het is 
niet mogelijk om een link met de gevel te 
maken. Doordat de toren rond is lijken de 
verdiepingsvloeren op elkaar en er zal al
leen bij een grate kromming (zoals boven
aan) verandering van de vorm optreden. 

Aandachtpunt 5. 
De vloervelden zijn tot halverwege de 
constructie doorgetrokken. Het zicht op de 
constructie wordt hierdoor beperkt en het 
beeld wordt op deze manier niet versterkt. 

I Net als bij het verdraaide scenario kan hier gezegd 
warden dat het beeld reeds een verbetering is. 

I 

:och is het duidelijk dat er nog geen pluriformiteit 
IS. 
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Pluriforme scenario 

Tot slot is er het pluriforme scenario. Dit is weer 
een vervolgstap op beide voorgaande scenario's. 
Bij deze laatste stap is de basisvorm vijfhoekig. Bij 
een eenvoudige stapeling treedt al een verande
ring in het beeld op. 

Het concept van dit scenario is het toepassen van 
beide voorgaande bewerkingen, de verdraaiing en 
kanteling van het basiselement. Hierbij vindt de 
verdraaiing plaats om het centrum van de basis-
1vorm en de kanteling om een van de zijden van 
deze vorm. 

Aandachtpunt 1. 
Het beeld van de toren is pluriform door 
het toepassen van beide bewerkingen, de 
verdraaiing en de kanteling. Niet alleen is 
het lastig om vast te stellen om hoeveel 
verschillende elementen het gaat, maar 
het is ook lastig om het basiselement terug 
te vinden in het beeld. Er is dus pluriformi
teit ontstaan. 

Aandachtpunt 2. 
Door de verdraaiing van de toren is de 
gevel, net als bij het eerste scenario, 
opgedeeld in twee driehoeken. Hoewel de 
tweede bewerking, de kanteling, weg valt 
in het beeld van de toren. 

Aandachtpunt 3. 
De constructie bestaat net als bij de twee 
vorige scenario's uit een combinatie tussen 
de kern en de gevel. Er is in dit scenario 
voor twee kernen gekozen om zo de gevel
constructie nog verder in omvang te laten 
afnemen. Seide kernen zijn zo gekozen dat 
zij een van de lange zijden van de vijfhoe
kige basisvorm in twee kunnen "delen", 
waardoor de overspanning van de lange 
zijden beperkt wordt. 
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Aandachtpunt 4. 
De verdiepingen zijn net als bij de vorige 
scenario's op een vaste hoogte geplaatst. 
In dit model is het onmogelijk om een 
verbinding met de gevel aan te gaan. Van 
de verdiepingsvloeren warden de "wiggen" 
(welke zijn ontstaan door de kantelbewer
king) vervolgens afgetrokken. 

Aandachtpunt 5. 
De vloeren zijn in dit scenario binnen de 
constructie gekozen. Hierdoor is duidelijk 
te zien dat de constructie doorloopt naar 
de bovengelegen verdiepingen. Het beeld 
en daarmee de beleving van de buitenschil 
wordt op deze manier ook in het interieur 
versterkt. Ook is het nu mogelijk om een 
dubbele gevel aan te leggen. In de tus
senruimte die ontstaat, kan de constructie 
geplaatst word en. 

Het is duidelijk dat het beeld door de combinatie 
van de twee bewerkingen pluriform wordt. Het is 
moeilijk om de elementen terug te vinden in het 
beeld van de toren. 
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Algemeen 

Binnen het ontwerp is er een aantal algemene za
ken die terugkeren op verschillende plaatsen. 

Routing. 
Naast het verticale transport herbergen de 
kernen ook alle extra voorzieningen. Bin
nen een functie kan met trappen buiten de 
kernen naar een andere laag gegaan war
den. In de meeste gevallen is een spiltrap 
gebruikt om bij het traplopen een "rond
gang" te maken en daarmee het gebouw 
beter te ervaren. 

Brandwering. 
Op plaatsen waar de vloerenvelden (gro
tendeels) maximaal zijn wordt een com
partimentering in het gebouw aangebracht. 
Op een enkele plaats is hiervan afgeweken 
om het gebouw bruikbaar te houden. 

Dag en nacht. 
Doordat de hele gevel van glas is, treedt 
er overdag reflectie op. Aldus overheerst 
het beeld van de gevel. In het duister zal 
het glas wegvallen. Zichtbaar warden nu 
de vloeren, die zich in sommige gevallen 
tot nabij de gevel uitstrekken en op andere 
plaatsen gedeeltelijk ontbreken. 

Situatie. 
Het ontwerp dat hier uitgewerkt is, kan in 
principe overal geplaatst warden. Met een 
script is aan de hand van toetsing een to
ren voor een locatie te ontwerpen. Hierbij 
kunnen delen van het ontwerp verschillend 
reageren op dezelfde toetswaarde. 

Elk ontwerp dat gemaakt wordt zal andere beelden 
en verdelingen met zich mee brengen. Een ding 
is wel zeker, het beeld zal afwijken van de omlig
gende bebouwing. 

145 __ 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Functies. 

___ 146 



Program ma 

In het aanlooptraject van mijn studie is een pro
gramma gekozen dat in mijn ontwerp gehuisvest 
zou worden. Dit programma is in eerste instan
tie in de ijskast gezet toen er gekozen werd om 
een onderzoek te doen. Toch kan het programma 
gebruikt worden. Hiermee is aangetoond dat het 
ontwerp voor vele functies kan worden gebruikt. 

Nadat er een pluriform beeld is ontworpen zijn de 
volgende functies aan het interieur toegekend: 

1. 
Conferentie centrum 

2. 
Kantoor ruimte 

3. 
Fitness centrum 

4. 
Cree he 

5. 
Restaurant 

6. 
Lobby 
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Boven: Exterieur conferentie centrum. 
Onder: Interieur conferentie centrum. 
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II 1 
Conferentiecentrum 
Geheel boven in het gebouw is het conferentie
centrum gehuisvest dat door middel van liften 
bereikbaar is. Toegang tot deze ruimten zal alleen 
mogelijk zijn via een pasjes systeem. Hoewel dit 
deel van het gebouw door een ( eventuele) brand
scheiding van de kantoorruimte eronder geschei
den WOrdt, ZOU dit eventueel OOk als een deel 
gezien kunnen warden. In dat geval zouden de 
vergaderzalen en de conferentieruimte ook bij de 
er ondergelegen kantoren kunnen behoren. Indien 
het toch gescheiden blijft, bestaat de mogelijkheid 
het centrum ook op andere tijden te gebruiken. 

Op de eerste laag komen de gasten binnen en is 
het mogelijk om even te zitten en van het uitzicht 
te genieten. Twee vergaderzalen zijn als losse 
(blobachtige) volumes op deze verdieping ge
plaatst, dit ter voorkoming van extra wanden die 
het beeld zouden verstoren. Door een rechte trap 
kan de conferentiezaal op de bovenste verdieping 
bereikt warden. De zaal is door middel van gordij
nen te verduisteren, zodat er lezingen met licht
beelden gehouden kunnen warden. 
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Boven: Exterieur kantoorruimte. 
Onder: Interieur kantoorruimte. 
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II 2 
Kantoorruimte 

Het ontwerp van het gebouw leent zich uitstekend 
voor een modern kantoor. Hierin staat de mens 
centraal. Een open werkomgeving brengt mensen 
nader tot elkaar. De tijd van persoonsgebonden 
werkplekken ligt al ver achter ons. Juist vanwege 
de transparantie is het gewenst om een clean
desk-beleid strak te hand haven. 

Door de brandcompartimentering en de toe te pas
sen sprinkler-installatie is het mogelijk vele trap
pen en atria's in het ontwerp aan te brengen. 
Dankzij de vele toepassing van glas hebben de 
kantoormedewerkers een maximaal uitzicht op 
hun omgeving en blijven zij in contact met de we
reld om zich heen. 

Algemene voorzieningen, zoals koffieautomaten 
en kopieerunits zijn centraal geplaatst. Dit nodigt 
tevens uit voor contact en samenzijn. 
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Boven : Exterieur fitnesscentrum. 
Onder: Interieur fitnesscentrum . 
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.3 
Fitnesscentru m 
Het wordt steeds belangrijker dat werkgevers me
dewerkers in de gelegenheid stellen om aan hun 
gezondheid te werken. Veelal wordt dit mogelijk 
gemaakt met de realisatie van een fitnesscentrum. 
De verschillende functies, zoals cardio, bodypump, 
steps en fitnessen, zijn over meerdere lagen ver
deeld om een goed onderscheid te behouden. 

Tussen de vier lagen kan gebruik gemaakt warden 
van de lift, maar ook is het mogelijk om de trap 
te nemen om naar een andere verdieping te gaan. 
Op bovenste laag zijn de kleedkamers gelegen, 
welke in een tweetal blobachtige ruimten gehuis
vest zijn. 

I 

Dankzij het toepassen van veel glas geldt ook hier 
dat tijdens het fitnessen contact met de buitenwe
reld blijft bestaan en de onderliggende functies, de 
creche. Daarnaast zijn er tal van doorkijkjes door 
de vele atria's die zich in het fitnesscentrum bevin
den. 

I 
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Boven: Exterieur creche. 
Onder: Interieur creche . 
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.4 
Creche 

De creche bevindt zich tussen het fitnesscentrum 
en het restaurant in. Met beide boven- en onder
liggende functies is een visuele verbinding. Zo kan 
tijdens het fitnessen of een lunch contact gehou
den warden met de eigen kinderen in de creche. 

De creche is door een trap met de speelweide ver
bonden. De grond random de zandbak is voorzien 
van kunstgras om zo een buiten sfeer te creeren. 
Voor de kinderen bestaat de mogelijkheid om het 
niveau verschil te overbruggen met een glijbaan. 
Bij goed weer kan een deel van de gevel warden 
geopend, zodat hier buitencondities ontstaan . 

Bovenaan de speelweide is een smalle strook glas 
waardoor de kinderen ook nog in de binnenruimte 
van de creche kunnen kijken . 
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Boven: Exterieur restaurant. 
Onder: Interieur restaurant. 
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.5 
Restaurant 

Het restaurant is gelegen op de tweede laag van 
het gebouw en beslaat twee verdiepingen welke 
door een rechte trap met elkaar verbonden zijn. 
Naast het gebruik van de trap is er ook een moge
lijkheid om van de lift gebruikt te maken en naar 
de overige verdiepingen van het gebouw te gaan. 
Op de onderste laag van het restaurant bevindt 
zich een bar van waaruit zicht is op de omgeving. 

Op de bovenste verdieping bevindt zich de keu
ken van het restaurant . Deze is open, want extra 
wanden belemmeren de beleving van het gebouw. 
Doordat de vloeren alleen in de basiselementen 
geplaatst zijn is er een atrium ontstaan, waardoor 
het mogelijk is om vanuit het restaurant en vanuit 
het fitnesscentrum bij de creche naar binnen te 
kijken. Ouders/verzorgers hebben daardoor con
tact met de kinderen terwijl zij een maaltijd ge
bruiken of fitnessen. 
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Boven: Exterieur lobby. 
Onder: Interieur lobby. 
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.6 
Lobby 

Om een goede entree te krijgen is er voor gekozen 
om de toren met een gekanteld element te begin
nen. Hierdoor is het eenvoudig om een hellingbaan 
aan te leggen welke naar de voordeur van het 
gebouw leidt. Een parkeerruimte kan dan onder 
de lobby worden gemaakt. De entree bevindt zich 
binnen de buitengevel van het ontwerp. Op de hel
lingbaan naar de voordeur is het mogelijk om in 
de parkeerruimte en lobby te kijken. 

Vanuit de lobby leidt een trap naar het restaurant 
en zijn de liften eenvoudig naar alle hoger gelegen 
verdiepingen bereikbaar. 
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De zoektocht die ondernomen is om een pluri
form ontwerp te maken met de tool "kopieren en 
plakken" heeft uiteindelijk het verlangde resultaat 
opgeleverd. 

Kan het anders? Het antwoord daarop is: "la". 

Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat 
aan een aantal vereisten wordt voldaan. Deze zijn 
de volgende: 

Vereiste A. 
De eerste en misschien wel belangrijkste 
vereiste is dat er een goede basisvorm 
gekozen moet warden. Elementaire vor
men zoals de cirkel, het vierkant of een 
polygoon voldoen niet. De basisvorm die in 
dit onderzoek naar voren gekomen is, is de 
ongelijkzijdige vijfhoek. Deze vorm is nauw 
verwant aan het vierkant. Een meerwaarde 
schuilt echter in het verschil in lengte van 
de zijden. 

Vereiste B. 
Door aan de basisvorm een hoogte te ge
ven is er een basiselement gemaakt. Dit 
basiselement is vervolgens verdraaid en 
gestapeld. Door deze verdraaiing ontstaat 
er een verloop in het lijnenspel en derhalve 
is er een variatie in het beeld van de sta
peling. 

Vereiste C. 
Om aan het pluriforme beeld te voldoen, is 
het noodzakelijk dat aan een derde vereis
te wordt voldaan. Het is nodig om de ge
stapelde basiselementen te kantelen door 
het invoegen van een "wig" in de vorm van 
een extra element. 
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Het pluriforme ontwerp dat ontstaat, betreft 
slechts de schil van het gebouw. Voor de binnen
zijde verlangt dit speciale aandacht. Het is van 
belang om voor de verdere invulling rekening te 
houden met de volgende punten. 
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Gevel. 
Om een gevelbeeld te krijgen waarbij de 
afzonderlijke delen niet gaan overheersen, 
is het van belang dat de gevel opgedeeld 
wordt.Door de verdraaiing van het basis
element is er een tordatie in de gevel ont
staan die door twee driehoeken opgevan
gen kan worden. Deze driehoeken zorgen 
ervoor dat het basiselement in de toren 
niet meer te herkennen is. 

Constructie. 
Er zijn tal van mogelijkheden om de con
structie op te lossen. Om echter een ac
cent op het beeld te leggen is het van 
groot belang dat dit onderdeel goed ge
kozen wordt. Een combinatie van de kern 
waarin het verticale transport zit, met een 
constructie achter de gevel zorgt ervoor 
dat de gevel ook binnen het gebouw merk
baar wordt, maar niet gaat overheersen. 

Verdiepingen. 
Het is niet mogelijk om de vloeren aan de 
gevel te koppelen. Een willekeurige ver
diepingshoogte brengt alleen maar vragen 
met zich mee. Daarom is een vaste ver
diepingshoogte de oplossing. Deze vaste 
hoogte staat in schril contrast met de 
buitengevel, waardoor er een sterk verschil 
tussen binnen en buiten ontstaat. 

Vloeren. 



Met de gekozen verdiepingshoogte is het 
invullen van de vloeren aan de beurt. Hier
bij is het van belang om te kijken naar de 
wijze waarop de vloeren in de ruimte ko
men. Een vloerveld dat tot de gevel reikt, 
heeft andere gevolgen dan een vloerveld 
dat beperkt wordt in zijn omvang. 

Ondanks de beperkingen die het exterieur oplevert 
voor de binnenzijde, is het toch mogelijk gebleken 
om hier op een goede wijze invulling aan te geven. 
Gesteld kan worden dat de zoektocht veel onver
wachte resultaten heeft opgeleverd en dat er geen 
vergelijkbare referentiebeelden zijn gevonden. 

Met het script is een model te generen dat inspeelt 
op de omschreven situatie. Hierbij is het mogelijk 
om een onderzoek te doen met verschillende mo
dellen en verschillende parameters. Echter zal het 
uiteindelijke ontwerp (zo is uit de invulling van het 
programma gebleken) nader uitgewerkt moeten 
worden door de architect zelf. 

163 __ _ 



__ 164 _n ____________ _ 



Er is een antwoord gevonden tijdens de zoektocht 
naar pluriformiteit. Een antwoord op de probleem
stelling, maar dit antwoord is natuurlijk verre van 
compleet. Er zijn nog vele mogelijkheden binnen 
het onderzochte gebied. De basisvorm, de vloeren, 
de gevel, de constructie, maar ook het kader kun
nen aan een nader onderzoek onderworpen war
den. Toch is er een aantal aanbevelingen te geven 
die van invloed zijn op al deze mogelijkheden. 

Basis. 
Het onderzochte architectonische kader 
is maar een klein deel van het totaal aan 
mogelijkheden. Toch is dit kader bepalend 
geweest voor het basiselement dat geko
zen is, de verdieping. Voor ieder kader is 
het van groat belang om een goede basis 
te kiezen waarmee het onderzoek gestart 
wordt. Zoals uit dit onderzoek gebleken is, 
wordt binnen deze basis later ook nog een 
variatie (of ook wel pluriformiteit) aange
bracht. 

Volgorde. 
Voor een vervolgonderzoek is het interes
sant om de volgorde van de opgave te 
veranderen. In dit onderzoek is er van 
buiten naar binnen gewerkt, maar met een 
andere benadering zouden de oplossingen 
heel anders kunnen warden. 
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Aspecten. 
Dit onderzoek heeft zich voornamelijk op 
het beeld van de toren gericht, maar er 
zijn ook andere aspecten die van belang 
zijn. In het begin van dit onderzoek zijn 
de economische en bouwtechnische as
pecten opzij gezet. Beiden zijn toch van 
groot belang voor een eventuele realisatie 
van het ontwerp. Door het toepassen van 
een beperkt aantal elementen zou er een 
economisch voordeel kunnen zijn. Hier is 
echter niet naar gekeken. 

Extra 's. 
Het script dat geschreven is voor dit on
derzoek is voornamelijk gebruikt om het 
onderzoek te complementeren. Toch is met 
dit script veel meer mogelijk dan wat er 
nu mee gedaan is. Er kunnen veel rand
voorwaarden ingevoerd worden waaraan 
een model moet voldoen. Hierbij kan de 
constructie bepalend zijn . Zichtlijnen naar 
de omgeving zijn de extra parameters voor 
het script. Hier ligt een goede mogelijkheid 
om het onderzoek verder toe te spitsen op 
een situatie of locatie. 
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Het is natuurlijk eenvoudig om te zeggen dat het 
allemaal zo goed is, mede omdat de hoofdvraag 
positief beantwoord is en omdat er veel werk ver
zet is. Maar toch is het zo dat onderdelen anders 
of misschien beter hadden gekund . Bij vormgeven 
is de opdracht eigenlijk nooit helemaal af en kan 
er eindeloos aangepast of verbeterd worden. 

Dutch Dressing Orie. 
Hoewel de basisvorm simpel is, zijn er 
natuurlijk nog tal van andere vormen die 
dicht bij het vierkant liggen en eveneens 
gekozen hadden kunnen worden. Echter 
is hier niet verder op ingegaan. Achteraf 
gezien had hier misschien meer onderzoek 
naar gedaan kunnen worden, maar het 
resultaat was zo anders als al het voor
gaande, dat ik hier in mijn enthousiasme 
misschien een te scherpe bocht gemaakt 
heb. 

Alhoewel het schrijven van het script voor 
de torens moeilijk was, is het een goede 
aanvulling voor het onderzoek. De schrijf
wijze van het script laat nog wat te wensen 
over, maar de functionaliteit van het script 
is toereikend voor de onderbouwing van 
het onderzoek. Het maken van een 3d mo
del is vele malen handiger geworden, maar 
toch zit er (nu nog) een mate van willekeur 
in het model. 

In eerste instantie had ik niet veel vertrou
wen in een goede afloop van de opdracht, 
maar langzaam begon er licht in de duis
ternis te gloren. Het formuleren van de 
grote lijn is van het begin af aan een pro
bleem geweest en daarmee was het ook 
moeilijk om de opdracht helder te krijgen. 
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Uiteindelijk is dit gelukt, maar niet door 
een simpele omschrijving, maar door een 
onderzoekende instelling. 

Er is een systeem toegepast voor de ge
vel, maar het is de vraag of het niet sterk 
geweest zou zijn om dit ook te ontwerpen 
voor de binnenkant van het gebouw. Ik 
ben echter niet op zoek geweest naar een 
economische/ bouwtechnische oplossing, 
maar naar een beeld van pluriformiteit. 

TU/e 
Mijn doelstelling van de afgelopen drie 
jaar in Eindhoven was "leren ontwerpen". 
Op het HBO had ik reeds enige ervaring 
hierin opgedaan, maar niet genoeg om 
projecten te ontwerpen. Ik heb de afgelo
pen jaren veel opgestoken en geleerd over 
ontwerpen. In tegenstelling tot mijn instap 
project waaraan ik al van de hak op de tak 
springend werkte, heb ik me vast gebeten 
in onderhavige opdracht en hieraan syste
matisch gewerkt. Ik heb geprobeerd om 
tot iets te komen dat meer was dan al het 
voorgaande dat ik tot nu toe gedaan heb. 
Hierbij wilde ik vooral aandacht schenken 
aan het ontwerp aspect en niet aan de 
uitwerking van het ontwerp, want dit was 
reeds op het HBO de revue gepasseerd. 

Sport 
Ik denk ook dat mijn sporten heeft bij
gedragen aan het uiteindelijke resultaat. 
Hoewel niet altijd door iedereen begrepen, 
was het juist de balans die ik heb gevon
den en die rnij er toe zette de grenzen te 
verleggen. Ik heb het idee dat ik hierin ben 
geslaagd. 
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In de bijlagen zijn de overige stukken van het DDD 
atelier bijgesloten. 

Bij/age 1. 
De paper die geschreven is voor het mas
ter 4 project van DDD, naar aanleiding van 
de opdrachten die gemaakt zijn tijdens dit 
project. 

Bij/age 2. 
Het afstudeerplan dat geschreven is voor 
dit afstudeertraject. 
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SAMPLING IN ARCHITECTURE 

The solution for monotony in modern day architec
ture. 

Jerzy Kasemier 
560514 

SUMMARY 

Copy and paste is a very strong tool, which has 
proved its usefulness in the past. Not only over 
time, but also in other dimensions the tool shows 
us that it is usable. This tool is very strong, since 
it leads to a strong unity in the design, but on 
the other hand this unity is also the weak point 
of the tool, it leads to monotone architecture. 
The inside and the outside of the buildings are 
the same, floor after floor, and do not differ much 
from other buildings that can be found all over the 
globe. Only those which were the highest, or in 
which some plane crashed are known worldwide, 
the others blend in between all the other mono
tone flats. The sampling tool, altering parts of the 
design that is copied and pasted over and over 
again, could prove to be the "cure" for this prob
lem of monotony. A small change somewhere in 
the copy and paste process could make the design 
stronger and less monotone, but then this tool 
should not only be used in the exterior, but also 
inthe interior. In this way a new experience could 
be possible, even in the normal flats of which 
there are thousands. 
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1. COPY AND PASTE 

History tells us that the use of the commands copy 
and paste are not new in modern day life. Even 
now, today, the use of these two commands is 
growing everyday. Throughout the history of man
kind, people used the commands in various ways, 
churches were built according to certain principles 
from the past, and ways of cultivating land were 
copied and pasted from one place to another too. 
In the early ages, during the time that typography 
was invented, copying and pasting became some
thing that was easier to use. But with the intro
duction of the computer, the copy-paste command 
grew even stronger. Texts, picture, movies, music 
and other things are copied and pasted in large 
quantities, from one document to the next, one 
part of the hard drive to another. With the intro
duction of the internet, it even became possible to 
copy and paste from one side of the globe to the 
lother. Even at this moment, writing this text, I am 
using both commands. To make it easier, I will put 

l
the two commands together, and just use the first 
letters of both of the words, "CP." 
The CP-tool is very strong, which makes modern 
lday life easier than it was before; it is not neces
sary to invent the wheel over and over again. But 
for me, the CP-ing of text and programs is as in
iteresting as it is for architecture. CP-ing is used a 
lot in architecture, but of course there occur some 
problems when this is done. These problems are 
lreally interesting, but I do not want to write about 
the aesthetics of these problems. I want to write 

l
about the ethics of these problems. Is CP-ing used 
properly in modern day architecture, or should we 
change our way of using this command? 

I 
2. DIMENSIONS 

I 
In our universe, we have a lot of dimensions. Only 
(?ur of them are understandable for most humans. 
11 hese dimensions are the X, Y, andZ axis, and of 
course the fourth dimension, time, which flows in 
retween the first three. When we look at architec-
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Top : Time copying, and old Greek temple and the White House as it 
is today. 
Bottom: An example of copy and paste in the X-Y plane, which is 
hard to see from the landscape itself. 
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ture and the four dimensions we have, it becomes 
clear that in all of these four we use the CP-tool. 

2.1 Time 

One of most known buildings on the planet is the 
White House in Washington, D.C. (USA). This is 
one of the few examples of time CP-ing. The col-

l umns that form half the circle are CP-ed from 
the ancient Greek buildings. Greek architecture 
has shown its possibilities over the ages, but 

I besides the Greek architecture, there are lots of 
other kinds of CP-ing. The command used over 

I time changes, and is dependent on fashions that 
change over the ages. 
Even now, when we look at the modern types of 

I buildings, we use Greek architecture when we 
look at, for instance, skyscrapers. In most of 

I 
these buildings, the ground floor is different from 
the middle part, and then again, the top is differ
ent too. These types of buildings look like the old 

I 
Greek columns, which is proof to CP-possible over 
and over again. 

12.2 X-Y Plane 

I In the XV-plane, we find urban designs which are 
closely related to architecture, but the CP-tool 

I 
used as often here as in architecture, is harder to 
spot than it is in buildings. From the sky, urban 
designs show up from the face of the earth, and 

I it becomes clear that CP-ing is a common tool in 
urban design too. 
In architecture, both the dimensions, X and Y, 

1are use to CP along. When we look at our famous 
VINEX locations, which are spread all over the 
Netherlands, we can see this kind of CP clearly. 
I Houses are CP-ed beside one another, sometimes 
forming rows of several hundreds of meters. In 

I
some occasions, theses rows are even CP-ed in 
the other direction too. 
There is something else going on here, which I will 

ldiscuss later on for other kinds of buildings. The 
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An example of copy and paste along the Z-axis. 
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floor plans from the houses are even the same in 
most of these cases, design one building, and CP it 
along in X or/ and Y direction, to form a housing 
grid. 

2.3 Z-Axis 

Floor plans are CP-ed in a lot of occasions, but not 
as much as in large building blocks as skyscraper
sand other sorts of high buildings. One floor plan 
is designed, as in the small buildings in the VINEX
locations, and then used over and over again. By 
doing so building towers of over three hundred 
meters are made easily, and only the first few and 
last few floor plans are different in most cases. 
And of course with this CP-ing of floor plans comes 

. the CP-ing of the fac;ade of the building, which is 
like the floor plans the same from bottom to top. 
Of course with exceptions from the ground and top 
floor, the facade is like the floor plans. 

3.CAUSE 

Like little children, I ask why? Why is this, the way 
·we build and design right now? Why is this the 
way we use the CP-tool today? Of course, there is 

I not just one reason for this, and it is differs from 
country to country and from religion to religion. 
One of the reasons for the extensive use of the 

I CP-tool is experience. Doing something the way 
it has been done before will eventually lower the 

I 
production time. It would be mad to try to invent 
something new every time, since you can just CP 
from other types of buildings. 

I Another reason could be the government. The 
government makes rules which make it more at
tractive to use the CP-tool. All the rules that archi
l tects have to follow become increasingly difficult, 
and therefore, it is handy to use a house or floor 
plan more then once. Checking and double check-

1 ing every floor plan is a painstaking task, which 
takes a lot of time. 
I Last but not least is of course the cost of a build-

1--~~~~~~~~~~~~~IL 179~~ 



High-rise architecture in Hong Kong. 
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ing or design. Perhaps this is the reason why we 
build and design like we do now. Cost is always a 
reason why things happen the way they do. Archi
tecture, and in particular the realization of de
signs, are dependent on how much can be spent. 
It is clear that when something must be done, it 
will cost more if it is only done once, than when 
it is done several times (experience). So CP-ing 
makes it cheaper to realize designs, and is there
fore an interesting tool to use. Project developers 
use this tool over and over again to make as much 
profit as they can, when designing and building 
buildings. 

4.MONOTONY 

,Okay, I have to admit that the CP-tool is one of 
the strongest tools in architecture, but where is 
this tool taking us when we look at architecture? 
Does it lead to great architecture as in the old 
ages? Or does it lead to something that is com
pletely different from this? 
'Looking back at the dimensions I gave in the be
ginning, I can now say that in all the dimensions 
but one, time, we are going towards monotony. 
Looking back at the X-Y plane, we see that many 
of the newly built suburban houses form regular 
:patterns and even form lines in the X and / or Y 
axis. This is not only the case in Holland, but it is 
something that happens all over the globe. 
~When I look at the Z-axis, I look at the flats and 
skyscrapers of today. Closing my eyes and looking 

1through my eyelashes, it looks to me as if a lot of 
lthe buildings are the same as the ones standing 
next to them. The faces of the buildings are not 
!that different, material is used the same in many 
of the buildings. Even floor plans can be nearly the 
same, with a core containing lilts and staircases, 
land on the outside the floor space that is needed 
for offices or housing. 
The cost of a building becomes more and more 
!important in architecture as time goes on. Most 
constituents want to build as much as possible for 

1
the lowest price. It becomes clear that the cheap
! 
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est type of building is the best to take, and this 
is a square building with the same floor plan and 
fac;ade over and over again. This again leads to 
a monotone architecture, not only in the building 
itself, but also when looking at the surrounding 
buildings. 
On the other hand, this monotony also make the 
buildings act as a whole. This acting as a whole 
forms unity in the building and makes it one from 
top to bottom. This could be better then all kind 
of small pieces which are put together and form 
some sort of jigsaw puzzle. 

5. SAMPLING 

Sampling is used in music making often, CP-ing 
a piece of a song and then reusing it in your own 
manner. A sample is an altered piece of music, 
but still nearly the same as the old part. When we 
use this kind of CP-ing in architecture, we might 
find the solution for the monotones that we see in 
most of the CP-ed buildings. 
Besides the use of sampling it would still be pos
sible to use the benefits of the CP-tool, since this 
has proved to be useful in terms of cost and ef
ficiency, which are the most important things to 
use CP-ing for. In this process, we could alter it 
in some places to fit the needs of today and to
morrow. CP-ing is done in all directions, and even 
through out time, so if we want to alter things, we 
should use the sampling method in all these direc
tions too. Then the slide changes made by sam
pling will lead to a different exterior of the mono
tone flats that we know of today 
Of course, this should be done at different lev
els, and not only the exterior. In cross sections 
throughout the building, the sampling technique 
could have the potential to make a building less 
monotone. Sampling different floor plans could 
also improve buildings and in that way alter the 
interior into something more dynamic. 
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6. CONCLUSION 

When we look at big flats and skyscrapers, I no
ticed that we do not know many of their names. 
Only the ones that have been the highest of the 
world, or the ones in which a plane crashed, are 
known. This must be changeable in some way, but 
how I asked myself in the beginning of this text. 
CP-ing is a really strong tool to make things 
cheaper and easier to make and design, but do we 
use it right? I think not, or at least not completely. 
We can make even more benefit out of it than we 
already do today. When we look at other parts of 
society, we find places where the CP-tool is used 
extensive too, but only in a different way than is 
done in architecture. We as architects could learn 
from these other parts of society, like for instance 
the way people in music land use the command. 
Musicians sample music and reuse it in an altered 
way to fit their needs at that time. 
Of course this has to be done with great care, 
since the strong part of the CP-tool is the unity it 
shows. When this sampling is done just once to 
often, it could become even worse then the mo
notony we have at this moment. 
So the cure for the CP-problem could lie in the 
sampling tool, but even here there is a risk of over 
using it and making chaos instant of something 
that lies in between chaos and monotony. A gently 
approach is needed and a keen eye should ob
serve closely to prevent these two extremes from 
happening. This kind of architecture would mix 
old habits with new ones and could lead to a new 
experience of architecture, from the interior out
wards and from the exterior inwards. 
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Bijlage 2 

Copy and paste 
Towards diversity instead of monotony. 
Afstudeerplan 

Inleiding 

Naar aanleiding van mijn laatste master project, 
M4 DDD (Dutch Dressing Orie) door Prof.ir. Jan 
Westra en Ir. Maarten Willems heb ik mijn begin 
colloquium gehouden. DDD stond in het teken van 
de woningbouw en voor mij dan voornamelijk de 
woningbouw die tot stand gekomen is door kopie
ren en plakken. Ik heb een aantal opdrachten 
gedaan die mij ook aangezet hebben tot denken 
over de huidige situatie van bouwen. Een aantal 
namen hebben mijn pad gekruist: John Habraken, 
Greg Lynn en Bernard Tschumi. 
Een van de opdrachten die ik gemaakt heb, was 
het schrijven van een paper over de hedendaagse 
architectuur. Het geschreven essay is eigenlijk de 
aanleiding voor mijn verdere afstuderen. In het 
kort samengevat gaat het over kopieren en plak-

. ken in de hedendaagse gebouwde omgeving en de 
problematiek die hieruit voortkomt. Het monotone, 
.dat nu vaak terug te vinden is in de vele flats die 
de wereld rijk is. 
Het idee voor mijn afstudeeronderwerp was dan 
look snel gekozen, een flat die door kopieren en 
plakken tot stand gekomen is, maar dan afwijkt 
van het monotone. Een locatie voor mijn afstu
lderen was daarna ook snel gevonden, aan de 
Helperzoom wordt op dit moment aan de nieu
wbouw van de Informatie Beheer Groep en de 
~Belastingdienst gewerkt. Aan de overzijde van de 
straat, tussen het spoor en de Helperzoom, is in 
'het stedenbouwkundig plan eveneens rekening 
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gehouden met een aanzienlijk bouwvolume. Het 
stedenbouwkundig plan wat de basis is voor het 
nog te ontwikkelen bestemmingsplan,biedt ruimte 
voor een gebouw van 10 verdiepingen. De verdere 
indeling is op dit moment nog vrij. 
Aanleiding. 

Tijdens mijn M4 DDD heb ik een paper geschreven 
over de moderne gebouwde omgeving waar ik tri
est van word. Mijn paper gaat in het kort over het 
volgende: 
"Copy and paste is a very strong tool, which has 
proved its usefulness in the past. Not only over 
time, but also in other dimensions the tool shows 
us that it is usable. This tool is very strong, since 
it leads to a strong unity in the design, but on 
the other hand this unity is also the weak point 
of the tool, it leads to monotone architecture. 
The inside and the outside of the buildings are 
the same, floor after floor, and do not differ much 
from other buildings that can be found all over the 
globe. Only those which were the highest, or in 
which some plane crashed are known worldwide, 
the others blend in between all the other mono
tones flats. The sampling tool, altering parts of 
the design that is copied and pasted over and over 
again, could prove to be the "cure" for this prob
lem of monotony. A small change somewhere in 
the copy and paste process could make the design 
stronger and less monotone, but then this tool 
should not only be used in the exterior, but also in 
the interior. In this way a new experience could be 
possible, even in the normal flats of which there 
are thousands." 

Dit was de aanleiding om nog eens goed na te 
denken over de hedendaagse gebouwde omgeving 
en hoe deze tot stand komt. Hoewel mijn paper 
niet precies overeenkomt met dat wat ik nu wil 
gaan doen, is het wel de opstap voor mijn verdere 
afstuderen. lk wil het commando copy/paste toe
passen en kijken of het mogelijk is om af te wijken 
van de standaard die nu vaak ontstaat. 
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Met dit in mijn achterhoofd heb ik voor mezelf een 
aantal dingen op een rijtje gezet die ik graag wil 
bereiken. 

Wat wil ik. 

Van groot naar klein: 
Een ontwerp aan de Helperzoom in Groningen. 
Gebruikmakend van kopieren en plakken een 
drager ontwerpen. In deze drager pluriformiteit in 
plaats van monotonie. 
Een reactie in het ontwerp op de omgeving. 

Van klein naar groots. 
Details uit bestaande gebouwen analyseren. 
Kopieren en plakken van details om aan samples 
te komen. 
Editing toepassen op de samples. 
Samples bewerken en (her)gebruiken in mijn ont
werp. 

P robleemstelli ng. 

Het commando kopieren en plakken is een zeer 
sterk commando binnen de hedendaagse archi
tectuur. Het gebruik van dit commando stelt ons 
in staat om zeer snel ontwerpen, maar ook de 
ontworpen gebouwen, te realiseren. Ik wil het 
commando in mijn ontwerp op zodanige wijze to
epassen dat het resultaat zal afwijken van de he
dendaagse monotonie in de gebouwde omgeving. 

Globale oplossing. 

Drager: 
De vorm van mijn gebouw wil ik af laten hangen 
1van de locatie waar mijn ontwerp komt te staan, 
1 aan de Helperzoom te Groningen. De gegevens uit 
de omgeving die van belang zijn voor het ontwerp, 
Ide sterke, maar misschien ook wel zwakke punt
en, zullen in kaart gebracht moeten worden. Uit 

l
deze punten zal een keuze gemaakt worden welke 
meegenomen worden. Deze vorm zal moeten afwi
jken van het monotone zoals eerder genoemd. 
iDe vorm die nu ontstaan is wil ik vervolgens om-
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bouwen tot een drager voor mijn samples die ik 
hier in en/of op wil gaan plakken. Deze drager wil 
ik tot stand laten komen door gebruik te maken 
van het commando kopieren en plakken, uit
gaande van een origineel of klein aantal originelen. 
De drager zal zodoende oak direct de construc
tiezijn waardoor het noodzakelijk is om de ver
schillende constructiemethoden, zoals bijvoorbeeld 
een cellenstructuur of skeletbouw, te toetsen op 
hun bruikbaarheid. De te kiezen materialisatie van 
de constructie is oak van groat belang, hout, staal 
en beton hebben andere voor en nadelen voor het 
gebruik van het kopieren en plakken, maar oak 
voor de constructie. 

Samples: 
Om aan samples te komen wil ik sterkste punten 
van bestaan gebouwen nemen. Deze gebouwen 
zullen in de laatste 10 jaar gebouwd moeten zijn. 
Om de sterke punten van de gebouwen te bepalen 
wil ik mij verdiepen in architectuur bladen, inter
net sites en andere relevante bronnen. 
Deze sterkste punten, die uiteen kunnen lopen van 
details, tot gevel oplossingen, tot onderdelen van 
het gebouw, wil ik samen brengen in een data
base. Deze database wil ik per onderdeel van het 
gebouw gaan indelen en hieruit de verschillende 
samples kiezen die ik dan weer in of op mijn drag
er ga plakken. 
Natuurlijk zullen de samples zoals ik die uit een 
bestaand gebouw haal niet altijd passen binnen 
mijn ontwerp, hierdoor zal het nodig zijn om deze 
gedeeltelijk aan te passen (editing) om ze wel 
passend te krijgen. Dit proces zal moeten leiden 
tot een nette aansluiting tussen de drager en de 
gekozen samples. 

Voorbeeld: 
Het nieuwe Montevideo op de Kop van Zuid in 
Rotterdam is een groot appartementen complex, 
waarbinnen een grate variatie is aan verschillende 
appartementen. Zo zijn er appartementen van 2 
verdiepingen. Dit wijkt af van de standaard en zou 
hierdoor zeer interessant kunnen zijn als sample 
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voor de drager die ik ontworpen heb. Bij toepass
ing van deze sample zal het zo edit moeten war
den opdat het netjes in de drager past. Eventueel 
zal ook de drager aangepast moeten warden, hier
door wordt het ontwerpen van twee kanten alleen 
nog maar sterker. 

Opdracht 

Wie: 
Voor wie het moet warden is op dit moment nog 
niet helemaal duidelijk. Ik zal hier een deadline 
voor moeten stellen en dan eventueel zelf een 
keuze moeten maken voor wie ik het ontwerp ga 
ma ken. 

Wat: 
In het stedenbouwkundige plan wordt gesproken 
over een hotel, echter denk ik meer aan een ap
partementen complex. Het is goed mogelijk dat er 
een combinatie uit komt. Echter voor ik een besluit 
neem wil ik contact hebben met de makers van 
het stedenbouwkundige plan. 

Waar: 

1
Aan de Helperzoom in Groningen zal het ontwerp 
moeten komen. Op dit moment staat er nog een 
benzinestation, echter in het nieuwe stedenbou-

1 wkundige plan staat hier een bouwvolume van 10 
verdiepingen. Hier wil ik het ontwerp situeren. 
Doe I 

I 
• Laten zien dat kopieren en plakken niet tot 

I 
een monotone drager hoeft te leiden. 
• Laten zien dat door samples te gebruiken 
het ontwerp verfijnd kan warden. 
,. Een gebouw vanuit twee richtingen (groat 
en klein) te ontwerpen is. 



• 
Begeleiders 

Eerste begeleider Prof.ir. J. Westra 
Tweede begeleider Ir. M. Willems 
Derde begeleider Ralph Brodruck 

De planning. 

April 
Eventueel een 4de begeleider buiten de capacit
eitsgroep architectuur. 
Onderzoek naar copy/paste, sampling en editing. 

Analyse van de omgeving. 
Kiezen van een drager systeem.Mei 
Programma van eisen opstellen. 
Ontwerp drager vaststellen. 
Aanleggen databank. 

Juni 
Tussencolloquium 
Databank verder uitbreiden. 

Juli 
Editen samples. 
Samples plaatsen 

Augustus 
Uitwerking eindontwerp. 

September 
Eindcolloquium 
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