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VOORWOORD 

Het verslag wat voor u ligt is het eindproduct van mijn afstudeeropdracht aan 
de technische Universiteit Eindhoven. Het rapport handelt over de reactivering 
van het woonzorgcomplex 'De Drie Hoven' te Amsterdam. Bij het kiezen van een 
onderwerp heb ik me met name laten leiden door mijn eigen interesses. Ik ben 
altijd al gelnteresseerd geweest in renovatieprojecten waarbij er een confrontatie 
plaatsvindt tussen oud en nieuw en heb daarom voor mijn afstuderen een verge
lijkbare opdracht geforrnuleerd. 

Lezers die gelnteresseerd zijn in de analyse van 'De Drie Hoven', worden verwe
zen naar hoofdstuk 2 van het verslag. Vanuit dit vooronderzoek is er vervolgens 
een ontwerp gemaakt welke weergegeven is in hoofdstuk 3- Als laatste is de evalu
atie van het gehele project terug te vinden in hoofdstuk 4. In de bijlage zijn tevens 
nog enkele referentieprojecten te vinden die met een vergelijkbare ontwerpop
dracht te maken hebben gehad. 

Dan rest mij nog enkele mensen te bedanken die het mogelijk gemaakt hebben 
dit afstudeerproject te realiseren. Allereerst wil ik uiteraard mijn afstudeercom
missie bestaande uit Jouke Post, John Swagten en Rijk Blok bedanken voor alle 
tijd en energie die zij samen met mij in het project gestoken hebben. Zonder 
hen had dit project niet op het punt geweest waarop het zich momenteel bevind. 
Tevens wil ik ook Gevelplan bv., dhr. Wietse Patijn van Kuipers Compagnons, dhr. 
Joop Belderok van stichting Antaris en de gemeente Amsterdam bedanken voor 
de informatie die zij mij hebben verschaft tijdens het maken van de voorstudie. 
Zonder hun hulp had de voorstudie namelijk niet zo uitgebreid en zorgvuldig 
gedaan kunnen worden. 

Ik hoop dat u veel plezier zult beleven aan het lezen van dit verslag. 
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IV 

SAMENVATTING 

Al jaren wordt er binnen de architectuurwereld gediscussieerd over de manier hoe 
men, bij renovatieprojecten, moet reageren op het bestaande gebouw of object. Er zijn 
over dit item dan ook veel uitlopende meningen geformuleerd die varieren tussen het 
volledig in tact houden van het bestaande (restaureren) en het aannemen van een vol
ledig respectloze houding (slopen). 
Vanuit verschillende studies en het onderzoeken van een aantal referentieprojecten is 
er een eigen mening geformuleerd over deze materie: 

Bij renovatieprojecten moet er, naast het streven naar innige verbondenheid, voor ge
zorgd worden <lat zowel oud als nieuw hun eigenwaarde blijven behouden. Het stre
ven moet zijn, <lat niet alleen de oude situatie een nieuwe impuls krijgt, maar <lat er 
door het samengaan van beide, een nieuwe werkelijkheid ontstaat. Deze nieuwe wer
kelijkheid zal zowel het verleden, het heden als de toekomst in zich moeten hebben 
en zal de aanwezigheid van deze tijden niet ontkennen. Oud en nieuw zullen dus niet 
alleen samen een nieuw geheel vormen, maar tegelijkertijd ook twee onafhankelijke 
lichamen blijven die naar elkaar zullen verwijzen . 

Alie onderzochte referentieprojecten hebben door renovatie een eigen nieuwe wer
kelijkheid verkregen, als het ware hun eigen mutatieverhaal. Dit wil zeggen <lat naar 
mijn mening de ene manier van illustreren niet ondergeschikt is aan de andere. Ieder 
project heeft zijn eigen individuele verhaal, waardoor elk project zijn eigen kwalitei
ten kent en verteld op deze manier zowel zijn eigen persoonlijke verleden, heden als 
toekomst. 

Er is vervolgens gekozen een gradatie van renovatie toe te passen op het bejaarden
complex 'De Drie Hoven' in Amsterdam. Het doe!: door middel van het toepassen van 
een gradatie van renovatie komen tot een sluitende oplossing voor alle probleemvel
den die van toepassing zijn. 
Om een goede indruk te krijgen waar zich de m eeste problemen voordoen, is er een 
analyse gemaakt van de bestaande toestand van 'De Drie Hoven'. Uit deze voorstudie 
is gebleken <lat er op verschillende vlakken problemen zijn ontstaan. Architectonisch 
is het gebouw van de hand van Herman Hertzberger er bijvoorbeeld in de loop der 
tijd niet beter op geworden. Het gebouw is ontstaan vanuit een bijzondere filosofie 
over het !even van ouderen. Mede door verschillende renovaties en reorganisaties is 
van deze filosofie weinig meer terug te vinden. Ook het feit <lat zijn theorie wellicht 
iets te ambitieus is geweest maakt het gebouw er niet beter op. Voor wat betreft de 
situatie is op te merken <lat het gebouw zich als autonoom individu in zijn omgeving 
bevind, zonder enige relatie met deze omgeving aan te gaan. Dit kan niet de bedoeling 
zijn. Het programma is ook rommelig geworden en niet meer gestructureerd vanuit 
een denkwijze. Dit maakt het gebouw tot een ondoordacht labyrint voor de bewoners. 
Technisch gezien heeft het gebouw nooit aan de eisen voldaan. Problemen als vocht, 
isolatie en tocht zijn vooral te danken aan de manier van bouwen van die tijd. Een 
renovatie poging van Kuipers Compagnons voldoet technisch we! aan de eisen maar 
is architectonisch geen hoogstandje. Uit de voorstudie blijkt <lat er veel verschillende 
probleemvelden zijn die opgelost dienen te worden. 



Met een herontwerp van het complex is er geprobeerd al deze probleemvelden op te 
lossen. De belangrijkste ingreep die gedaan is, is het slopen van het bestaande cen
trumgebouw. Op de plaats van dit centrumgebouw is er een amorfe massa als nieuw 
hart van het complex geplaats waarin de scheiding tussen publiek en privaat op sub
tiele wijze is vormgegeven. Samen met een reorganisatie van het programma heeft dit 
er zo toe geleidt dat de filosofie van Hertzberger verbeterd is (geupdate), het complex 
architectonisch een nieuwe impuls heeft gekregen en technisch weer naar behoren 
functioneert. Hoe dit verder precies gedaan is en waarom is te lezen in het verslag. 

v 
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INLEIDING 

AANLEIDING 
Al jaren wordt er felle discussie gevoerd over de manier waarop bij renovatieprojec
ten omgegaan moet worden met het bestaande. In dit afstudeerproject wordt er een 
manier aangedragen als poging heden verleden en toekomst samen te laten gaan in 
een project, 'De Drie Hoven'. Dit gebouwencomplex is een ontwerp van de architect 
Herman Hertzberger en is door veroudering toe aan renovatie. Omdat het ontwerp 
volledig gebaseerd is op de specifieke filosofie over de leefwijze van senioren en ou
dere mensen, is het voor mij een uitdaging geweest te kijken op wat voor manier dit 
gebouw het best gerenoveerd kon worden. Daarnaast is het gebouw gerealiseerd met 
een voor die tijd heel bijzonder IFD-bouwsysteem en is het daarom ook bouwtech
nisch een bijzonder icoon van die tijd. Vanwege het feit dater gedacht wordt aan sloop , 
heb ik besloten tijdens mijn afstuderen op zoek te gaan naar een oplossing door mid
del van renovatie. In mijn ogen zou het namelijk heel er jammer zijn dat een dergelijk 
gebouw, met zoveel cultuurhistorische en bouwtechnische importantie voor dit land, 
zou moeten worden gesloopt. 

OPDRACHTOMSCHRIJVING 
vanuit de bovenstaande aanleiding heb ik de volgende algemenere probleemstelling 
geformuleerd: "Op welke manier is het mogelijk een gebouw te transformeren, zodat de 
verschillende probleemvelden warden gelntegreerd in een sluitende oplossing?" Waaruit de 
volgende doelstelling is gekomen: "Het toepassen van (een gradatie van) renovatie die, 
door een houding aan te nemen ten opzichte van de verschillende probleemvelden, een slui
tende oplossing gee.ft. " 

DOEL 
Het doe! van dit rapport is het presenteren van een renovatie ontwerp van 'De Drie Ho
ven' waarin de bovenstaande doelstelling is behaald. Hierbij wordt rekening gehouden 
met het originele ontwerp, de huidige situatie en de toekomst. In algemenere zin dus 
verleden, heden en toekomst. 

AFBAKENING 
De nadruk van het afstudeerproject zal komen te liggen op de architectonische en 
bouwtechnische uitwerking welke gebaseerd zijn op een bepaalde houding ten opzich
ten van het bestaande. Daarnaast zal er we! ingegaan worden op de realiseerbaarheid 
van het geheel, echter minder diepgaand als de voorgaande onderwerpen. 

De opbouw van dit verslag is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt het volledige vooron
derzoek weergegeven met de daaruit voortkomende conclusies. In hoofdstuk 3 is het 
ontwerp te vinden die op basis van dit vooronderzoek is gemaakt. Om het hoofd
stuk ontwerp overzichtelijk te houden is er een onderverdeling gemaakt in concept, 
zuidvleugel, loopbruggen en het centrumgebouw. In Hoofdstuk 4 bevat de evaluatie 
waarin conclusies en aanbevelingen te vinden zijn. 

9 



DEEL2:VOORONDERZOEK 





ARCHITECTUUR 

VOORSTELLING 
In bet vaktijdschrift woningraad uit 1975 staat over bet complex De Drie Hoven ge
schreven: 

"wil men 'De Drie Hoven' anders dan in termen van mooi of lelijk, bespreekbaar maken 
dan zal dat moeten gebeuren vanuit het besef dat ook de vormgeving van heel deze wonder
baarlijke plastiek voortdurend de meer (of minder) geslaagde vertaling is van een bepaalde 
filosofie over mensen en hun leejbehoefte." 

Met deze filosofie wordt de geheel eigenzinnige denkwijze van Herman Hertzberger 
bedoeld, die op een aantal punten afwijkend is van de toenmalige opinie over bet !even 
van bejaarden mensen. Deze nieuwe invalshoek heeft er destijds dan ook voor gezorgd 
dat bet denkproces over bejaardenzorg en bejaardenhuisvesting in Nederland op een 
geheel nieuw niveau werd gebracht. 
In dit hoofdstuk zal dan ook worden besproken hoe deze filosofie destijds tot uiting is 
gebracht en wordt er tevens gekeken hoe de gebruikers van bet gebouw bier de afgelo
pen 30 jaar mee om zijn gegaan. 

HET DOEL 
Het woonzorgcomplex De Drie Hoven is bedoeld als een leefgemeenschap waarin 
een grnot aantal bejaarden (die veelal lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn) een 
'zinvolle levensavond' wordt geboden. De algemene opzet van de organisatie, de voor
zieningen en bet gebouw zijn dan ook op een dusdanige manier op elkaar afgestemd 
dat ze zo volledig mogelijk inhoud kunnen geven aan deze doelstelling. 
Een van de uitgangspunten die ten grondslag lag bij bet on twerp van de drie hoven is 
dat de geestelijk of lichamelijke hulpbehoevendheid nooit mag leiden tot stigmatise
ring van een menselijk wezen, voorafschaduwing van uitstoting en isolement. Alles 
moet worden gedaan om iemand in staat te stellen zo Jang mogelijk binnen een orga
nisch verband ofleefgemeenschap te laten functioneren. De opzet van De Drie Hoven 
wordt dan ook vooral gekenmerkt door bet streven om datgene wat de bewoners in 
diverse gradaties aan zelfstandigheid inbrengen (of langs medische, psycho- of fysio
therapeutische weg terugwinnen) zorgvuldig te koesteren en/of te stimuleren. 

HET MOTTO VAN DE ARCHITECT 
Activering en reactivering zijn de slagwoorden in bet beleid van De Drie Hoven ge
weest. Activering is tevens bet motto geweest waaronder de architectuur van De Drie 
Hoven tot stand is gekomen. Herman Hertzberger heeft bet gebouw op een dusdanige 
manier ontworpen dat er een voortdurende aanleiding voor de bewoners is om die 
rollen in de gemeenschap op zich te nemen waartoe zij (roeiend met de riemen die ze 
hebben) in staat zijn. 
De grote verdiensten van Hertzberger is geweest dat bet begrip zinvol veel ruimer 
is ge!nterpreteerd dan in de traditionele opvattingen gebruikelijk was . Hij heeft af-
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gerekend met de gedachte dat zinvol functioneren, als ook de mogelijkheid daartoe, 
uitsluitend was voorbehouden aan bepaalde maatschappelijke groepen. Leven is in de 
filosofie van Hertzberger synoniem aan de term zinvol zolang dit !even een uitdaging 
vormt. De voorwaarden voor !even is naar zijn mening: beweging en activering. Stilstand 
betekend de dood, al is deze niet in alle gevallen ook meteen klinisch te constateren. Onder 
het motto rust roest heeft Hertzberger met dit complex een wereld geschapen waar 
de bewoner zich niet afgedankt hoeft te voelen, maar waar hij reele kansen krijgt om 
dee! uit te maken van een gemeenschap die door zijn opzet, vormgeving en inrichting 
voortdurend uitnodiging, zo niet uitdaging betekent om aan het voile !even dee! te 
nemen. 

HET INITIATIEF 
Met hoeveel liefde en toewijding de bewoner van het bekende model bejaardente
huis vaak ook wordt verzorgd, niets kan verbloemen dat hij er eigenlijk is bijgezet 
in het archief van de samenleving. Omgeven door luxe en stilte, leeft hij als het ware 
op een kunstmatig eiland in de maatschappij, gedistantieerd van alles wat hij ooit 
met het voile !even associeerde en hem dierbaar was geworden: bijv. zijn contact met 
collega's, buren en familie, maar vooral de bedrijvigheid, wisselvalligheid en drukte 
van het dagelijks bestaan. Vaak naar een uithoek verbannen, wordt de bejaarde mens 
geacht zich thuis te voelen in een wildvreemde omgeving, in een gebouw dat zich 
door zijn keurige, gedisciplineerde (vaak saaie) architectuur reeds van verre als een 
ziekenhuisachtig woonoord aankondigt. In 1959 heeft de Nederlandse Centrale voor 
Huisvesting van Bejaarden (NCHB) het gemeentebestuur van Amsterdam dan ook 
benaderd medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van wat wij zouden noemen 
een doelstellingsnota over de huisvesting, verzorging en verpleging van ouderen. Dit 
rapport was in verschillende opzichten zijn tijd ver vooruit. Het was als het waren 
een poging af te rekenen met verouderde opvattingen van de bejaardenhuisvesting en 
getuigde van een idealistische, van humanitaire doelstellingen doordrongen visie. De 
hoofdconclusie uit het rapport was dat het complex een "centrum voor ouderen" moest 
worden met ruimte en mogelijkheden voor wonen, verzorging, verpleging, reactive
ring en revalidatie. Deze integrale opzet voorzag in accommodatie van voor bewoners 
in verschillende gradaties van hulpbehoevendheid. Dit schiep de mogelijkheid om, 
binnen een en hetzelfde complex, bewoners bij geleidelijke geestelijke oflichamelijke 
achteruitgang als het ware op te laten schuiven in de lijn van de hulpverlening naar 
een afdeling met meer intensieve opvang en begeleiding. Echter zijn ook in dit rap
port nog enkele vruchten te herkennen van het toenmalige denkpatroon. Naast de 
zo opmerkelijk geformuleerde integratiegedachten werd er tegelijkertijd namelijk de 
eis gesteld dat al deze afzonderlijke aspecten ook in de vormgeving van het ontwerp 
duidelijk herkenbaar diende te zijn. Een claim die tegen de achtergrond van de thans 
heersende opvattingen bijna totemistisch aandoen. De naam "De Orie Hoven" herin
nert nog aan deze oorspronkelijke conceptie, een opzet in drie verschillende, door 
gebouwen omsloten hoven. 

HETONTWERP 
In 1964 werd Herman Hertzberger door de NCHB aangetrokken om op basis van 
de hiervoor aangegeven uitgangspunten aan het project vorm te geven. Zijn eerste 
ontwerp was een jaar later klaar. Hoewel de drie hoofdcomponenten van het com-



Eerste ontwerp Hertzberger met 
de drie (dichte) hoven 

BINNENSTE-BUITENKERING 

plex constructief gezien een eenheid 
vromen, was van een werkelijke inte
gratie geen sprake. Hiervan getuigt al 
het feit <lat "De Drie Hoven oude stijl" 
over drie verschillende hoofdingangen 
beschikte. Dit plan kon (niet eens zo
zeer vanwege het ontbreken van het 
integratie elementals we! vanwege een 
aantal secundaire bezwaren) geen ge
nade vinden in zowel de ogen van de 
opdrachtgever als zowel die van de bij 
de ontwikkeling betrokken instanties. 
Dit herhaalde zich in 1966 toe het (ove
rigens weinig afwijkende) herontwerp 
ook werd afgekeurd. 

In 1968 kwam Hertzberger met een derde voorstel. Hoewel hij ook in <lit ontwerp de 
belangrijkste constructieve componenten handhaafde, betekende het qua conceptie 
een volstrekt binnenste-buitenkering van zijn vorige twee plannen. In plaats van die 
min of meer autonome woon- en verzorgingsvleugels, lanceerde hij een centrum ge
bouw. Daarin werden de voorzieningen, die in het oorspronkelijke ontwerp steeds in 
de afzonderlijke vleugels waren ondergebracht. Geconcentreerd en zoveel mogelijk 
gecombineerd. De besloten woonhoven brak hij open en verplaatste hij naar de pe
riferie van het plan. Tegelijkertijd besloot hij tot een gedifferentieerde decentralisatie 
van een aantal basisvoorzieningen. Deze onttrok hij gedeeltelijk aan de sfeer van het 
centrum gebouw door ze nu een aan de randen ervan, dan weer in de "gangen"naar de 
woon- en verzorgingseenheden, of zelf 
in deze laatste zelf onder te brengen. 
Deze operatie leverde, met handhaving 
van bepaalde kernvoorzieningen (keu
ken, ketelhuis en wasserette e.d.) op de 
eerste verdieping van het centrumge
bouw, op de daarboven gelegen laag een 
grote vrij ruimte op, om subsidietech
nische redenen als kapel aangeduid, 
maar bij de bewoners niet beter bekend 
als het dorpsplein. Zo kreeg dit kleine 
stadje De Drie hoven een hart. 

EEN OPEN ONTWERP 

Uiteindelijk ontwerp Hertzberger waarbij de 
hoven geopend zijn naar de omgeving 

Hoe belangrijk de waarborgen voor een eigen plaats en functie in deze maatschappij 
ook zijn, deze gemeenschap zou tot bloedeloosheid gedoemd zijn als het !even zich 
uitsluitend binnen de muren van een complex afspeelde. Herman Hertzberger heeft 
het gebouw dan ook een zoveel mogelijk "open gezicht" gegeven. Enerzijds als poging 
het massale karakter van het gebouw af te zwakken, anderzijds als een duidelijke uit
nodiging aan omwonende en passanten (al was het maar met het oog op de verschil-





lende voorzieningen in het gebouw) naar binnen te !open. In deze opzet past ook de 
permanente openstelling van het terrein om en tussen de verschillende bouwdelen. 
Formeel behoort het tot het complex, maar in de praktijk is het te beschouwen als 
openbaar gebied dat dankzij de verschillende onderdoorgangen onder het gebouw in 
alle richtingen kan worden doorkruist. Alles is er op gericht een normaal, zinvol con
tact tussen hovenaren en buurtbewoners mogelijk te maken. Zo scheept Hertz berger 
de bewoners niet af met de bekende, van cake en koffiegeur doordrongen conversa
tiezaal. Hij blijkt ook in De Drie Hoven onuitputtelijk in het bedenken van allerlei 
hoeken zitjes, plekken en pleintjes op iedere schaal, in aangeven of suggereren van 
de meest uiteenlopende mogelijkheden tot het leggen en onderhouden van contact. 
Hoe chaotisch deze misschien op het eerste gezicht ook op de bezoeker overkomen, 
ze blijken aan een verfijnde logische orde onderworpen. Hertz berger is voor de sociale 
ordening van De Drie Hoven namelijk uitgegaan van de structuur van een stad. 

In deze sociale ordening manifesteert zich een in schaal en complexiteit toenemende 
reeks van contact niveaus: woning> portiek/galerij > woonblok/flatgebouw > buurt > 
wijk > stad. Iedere overgang naar een volgend niveau wordt gekenmerkt door een ei
gen drempelwaarde. Een projectie hiervan is verwerkt in de plattegronden van De Drie 
Hoven. Tussen het laagste, minst complexe, sociale niveau (de wooneenheid) en het 
hoogste niveau (het dorpsplein) zijn, om al te hoge drempelwaarden te voorkomen, 
een groot aantal tussenstations ingelast. 

Dit principe manifesteert zich misschien wel het meest in het verpleeghuis. Vanuit 
het vertrouwde prive-gebied kan de bewoner in verschillende fases aan steeds com
plexere "buitenwerelden" dee! hebben. Via een brede gang met allerlei zitjes, hoekjes 
en plekken bereikt met aan het eind de gemeenschappelijke woonkamer (een door de 
bewoners vaak met eigen meubilair ingerichte ruimte, waar gezamenlijk wat kan wor
den gezeten, gepraat of tv-gekeken). Zo zijn de reeks gemeenschappelijke woonkamer 
bedoeld voor het onderhouden van contact op buurtniveau, de pleintjes de trappenhui
zen voor contacten op wijkniveau, terwijl de centrale ontmoetingsruimte in het hart 
van het complex de meest aangewezen plaats is voor uitwisselen van contacten met 
zowel medebewoners als met de mensen van de "buitenwereld" en in dat opzicht dus 
aan een dorpscentrum doet denken. De indruk van een klein stadje wordt nogmaals 
versterkt door de aanwezigheid van de "binnenstraten" die per vleugel op verschil
lende wijze zijn uitgewerkt. 

Eenmaal buiten het daadwerkelijke gebouw aangekomen, wordt men overspoeld met 
mogelijke spontane ontmoetingsplaatsen tussen hovenaars en buitenwacht. Voorbeel
den hiervan zijn de schooltuintjes en de kleine diergaarde die zich op het terrein be
vinden. Ook de hier en daar los geplaatste overdekte zitjes is hier een voorbeeld van. 
De grootste trekpleisters zijn toch wel de verschillende sloten, vijvers en waterpartijen 
die zich verspreid over het gehele terrein bevinden. 
Tevens wordt het contact met de buitenwereld extra gestimuleerd door: het onder
houden van pastores uit de omgeving, het organiseren van demonstraties, markten, 
modeshows, het aantrekken van artiesten en groepen, het uitnodigen van klaverjas-, 
biljart- en zangclubs uit andere bejaardentehuizen, het verzorgen van georganiseerde 
vakanties, bustochten en rondvaarten. Al met al voldoende mogelijkheid om zich te 
mengen in de buitenwacht. 
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HET UITERLIJK 
Zoals al eerder gezegd !open de meningen over de uiterlijke vormgeving van De Drie 
Hoven sterk uiteen. Van peilloze bewondering tot hartgrondige afschuw. Op zich is 
<lit ook niet verwonderlijk, De Drie Hoven is een gebouw met letterlijk vele verschil
lende kanten. Iedere kant bied een totaal ander aanblik. Hoewel het gehele complex 
gekenmerkt wordt door het feit dat er op voorbeeldige wijze naar gestreefd is een 
gebouwachtig karakter te voorkomen, zijn er toch ook kanten die als massaal aange
mekt kunnen worden. Vooral ais men het gebouw vanuit de zuidwestzijde benaderd 
kan <lit het geval zijn. De strakke, hier en daar bijna norse contouren en vlakken van 
deze flank van het gebouw blijken echter (de misschien wat te lange) aanzet tot een 
grilligheid van vormen die, zoais men snel zal ervaren, kenmerkend is voor het gehele 
complex. Deze grilligheid dankt het gebouw op de eerste plaats aan de gebroken sky
line die, gedomineerd door een veertiental "vuurtorens", het resultaat is van de overal 
in bouwhoogte varierende hoofd en zijvleugels. 
In de torens (die onderling ook sterk in hoogte verschillen) zijn de verticale trans
portmiddelen ondergebracht. Zij vormen als een thematisch element op de hoeken 
en overgangen van de vleugels een bijzonder markant gegeven in de hele aanblik en 
fungeren als het ware ais het vignet van De Drie Hoven. Temeer doordat zij zowel in 
horizontale als verticale zin uit het gevelvlak springen en met hun vorm (samen met 
de koepeltjes van het grote terras en de tuinhuisjes) het enige ronde element in de 
architectuur van het gebouw vertegenwoordigen. 

De vele uitlatingen omtrent het uiterlijk van De Drie Hoven zouden wellicht anders 
zijn geweest als met de bijzonden functie van het gebouw in ogenschouw had geno
men. Het client namelijk meer gezien te worden als een voor de bewoners bespeel
baar instrument <lat veranderingen en aanpassingen gedoogt. Als een kapstok voor 
de ideeen en initiatieven van de bewoners. Een van deze kapstokken vindt men nogal 
letterlijk terug in de (vaak door Hertzberger gebruikte) bovenrand van een groot aantal 
muren en muurtjes. De holle betonsteen is aan de bovenrand veelal verticaal geplaatst 
om zo een grote reeks bloempotten vormen. Hertz berger zelf zou zijn creatie het liefst 
nog eens zien als een grote door bloemen en plan ten overwoekerde berg, of zoals hij 
zelf zegt: als de "grootste harige hond" die je jezelfkunt voorstellen. 
Voor wie net even verder kijkt clan normaal merkt dat het verrassingselement een 
belangrijke troef is in het gebouw. Tot in de kieinste details zijn treft men ze aan. Men 
vindt ze terug in de uitwerking van fonteintjes, waterpartijen en in de kanalensyste
men, in die van de talloze terrassen, bordesjes en "transen, in al die speelse, maar 
altijd functionele grapjes door het hele gebouw verspreid. Voorbeelden hiervan zijn: 
de glazen bodem van de vijver op het grote terras, zodat men een kijkje in de keuken 
kan nemen, het kieine raampje in een lift welke een vluchtige blik in de directie kamer 
geeft. De uitvulling of afwerking van een detail blijkt in ieder geval zelden gelijk te 
zijn. De harmonie blijkt steeds een andere te zijn clan aanvankelijk wordt gesugge
reerd. De cirkel sluit zich nooit geheel. 

Als wordt gekeken naar de afwerking van De Drie Hoven, stuit men op een aspect van 
Hertzbergers denken <lat in vele verschillende gedaantes terugkeert (ook in andere 
projecten): Het bewust onafgewerkt laten van het gebouw. Het is een kem gegeven 
in zijn visie op architectuur. Hiermee onderscheidt hij zich als een van de weinige 
Nederlandse architecten die zich distantieert van de neiging mensen in een "creatie" 





te willen huisvesten. 
Het onafgewerkte karakter vindt men overal terug, zowel in het materiaalgebruik 
(ruwe betonsteen, houtwolcement en multiplex), de neutrale kleurtoepassingen, als 
in de aanwezigheid van "witte vlekken" in de plattegrond. Op deze manier wordt er 
ruimte gelaten voor het individuele improvisatietalent van de bewoners. Een architect 
schept slechts de randvoorwaarden; de verdere uitbouw van zo'n samenleving wordt 
in belangrijke mate bepaald door het enthousiasme en de inspiratie van hen aan wie 
de dagelijkse organisatie van deze samenleving is toevertrouwd. 

DE FACTOR 'TIJD' 
Als we nu (dertig jaar later) kijken naar De Drie Hoven mag duidelijk zijn <lat niet alles 
zo is gegaan zoals op papier mogelijk leek. Veelal de openheid van het complex en het 
omringende terrein heeft voor veel commotie gezorgd. In de praktijk is gebleken <lat 
<lit niet alleen maar voordelen heeft, maar ook menig nadeel met zich meebrengt. De 
openheid op zich blijkt in de praktijk goed te werken. Naast de emotionele bezwaren 
die tegen deze openheid worden aangevoerd en die men in het algemeen zou kunnen 
omschrijven als een gekwetst ofbedreigd gevoel van privacy-beleving, bestaan er ook 
meer praktische bezwaren. Menig bewoner is van mening <lat de open opzet van het 
gebouwencomplex op onaanvaardbare wijze wordt misbruikt door de kinderen die in 
De Drie Hoven hun vertier zoeken. Aangetrokken door het avontuur <lat het gebouw te 
bieden heeft, met zijn fonteinen en waterpartijen, zijn tuin en het gebouw zelf, is het 
voor de jeugd een grote speelplaats. Dit heeft in het verleden nogal eens tot problemen 
geleid (vuurtje stoken, vemielingen in en rond het gebouw en het maken van veel la
waai) Vooral de op het terrein rondfietsende kinderen was een bron van ergemis. Dit 
zorgde voor onveilige situaties voor de minder mobiele en vaak langzamer reagerende 
hovenaars. Om deze problemen de kop in te drukken zijn er dan ook verschillende 
aanpassingen verricht om zowel de privacy als de veiligheid van de bewoners te ver
groten. 

RESUME 
Met name is er veel verandert aan de terreinindeling rondom het complex. De bij kin
deren erg populaire waterstromen zijn weggehaald, de hobbytuintjes zijn verdwenen 
en om een groot dee! van het terrein is een groenafscheiding geplaatst. Dit en nog 
vele andere veranderingen hebben ertoe geleid <lat het gebouw veel van zijn originele 
charmes is verloren. Hieruit valt te concluderen <lat het originele concept van Hertz
berger aan potentie geen gebrek had, maar wellicht te ambitieus is geweest. Sommige 
ideeen zijn wel degelijk aardig opgepikt door de bewoners en geven ook nu nog een 
meerwaarde aan het gebouw. Jammerlijk is <lat mede door het (te) strakke beleid de 
originele gedachten over openheid en contact tussen de hovenaars en buitenwacht 
bijna volledig is komen te vervallen. En de bewoners weer veelal het idee hebben bij
geplaatst te zijn in het archief van de samenleving. 
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SITUATIE 

ALGEMEEN 
Het gebouw "De Orie Hoven" ligt in een stadsdeel welke onderdeel uitmaakt van het 
'Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam'. In dit plan is, onder leiding van de steden
bouwkundige Comelis van Eesteren, vanaf de jaren '30 in grote lijnen de toekomstige 
groei van Amsterdam vastgelegd . 
Cornelis van Eesteren onderscheidde in het AUP vier verschillende functies in de stad: 
wonen, werken, ontspanning en als bindende factor het verkeer. In dit A UP ontwierp 
hij verschillende woonwijken in de nabijheid van de plaatsen waar gewerkt werd . Het 
Algemeen Uitbreidingsplan onderscheidde zich van eerdere plannen doordat 'licht, 
lucht en ruimte' zeer voomame posities innamen tijdens het ontwerp. 
In het AUP werd voornamelijk gebouwd in 'stroken', enkele fl.atblokken met lange 
gaanderijen welke voorzien waren van parken en sportterreinen. Het was voor het 
eerst dat ruimte voor ontspanning en recreatie zo'n prominente plek kreeg in een 
stedenbouwkundig on twerp van die tijd . Ook na de Tweede Wereldoorlog breidde Am
sterdam verder uit volgens dit A UP . Ten westen van het oude stadscentrum werden 5 
zogenaamde tuinsteden (buurten temidden van het groen) aangelegd: Slotermeer, Slo
tervaart, Overtoomse Veld, Geuzenveld en Osdorp. Centraal in deze nieuwe wijken is 
het kunstrnatig meer de Sloterp]as gesitueerd. Het stadsdeel waarin "De Orie Hoven" 
zich bevind, maakt onderdeel uit van de tuinstad Slotervaart. 
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AUP 
De algemene karakteristieken van de in het kader van het A UP gerealiseerde deelplan
nen zijn: 
I. het ontstaan van een scheiding tussen de functies wonen, werken, verkeer 

en recreatie; 
2 . een genuanceerde en gelaagde compositie van de bebouwing/bebouwings 

velden, verkeerslijnen, groen- en waterstructuur; 
3- groen en water als structurerende stedenbouwkundige elementen; 
4. gescbeiden bebouwingsvelden met laag-, middelboog- ofboogbouw; 
5. te onderscbeiden bebouwingsvelden, opgebouwd uit bewuste berbaling van 

stedenbouwkundige grondvormen en/of motieven, ofWel rust, barmonie 
of gelijkbeid als beeldende factorenopen verkavelingen met woonbebou 
wing in stroken, baken en rond boven enz; 

7. over bet algemeen samenbangende groenaanleg op ieder scbaalniveau, van 
verbindende groene scbeggen, via bomenlinten tot ligusterbaagjes; 

8. de realisatie van ruim gedimensioneerde openbare ruimtes als groen stro 
ken, gemeenscbappelijke (binnen)tuinen en brede stoepen; bet bus- en 
treinverkeer bevinden zicb op loopafstand; 

9. los geplaatste en terugboudend vormgegeven woonblokken versterken als 
rustige en informele acbtergrond de karakteristieke 'doorlopende' tuinstede 
lijke ruimtewerking; 

IO. bebouwingsvelden bestaan uit ensembles of reeksen van identieke architec 
tuureenbeden (stempels) met daartussen stroken of strips van met name 
maatscbappelijke voorzieningen (scbolen, buurthuizen, etc.); 

n. informele plaatsing van bijzondere publieke bebouwing (kerken, scbolen, 
enz.) langs informeel systeem van openbare ruimten met bijzondere groen 
kwaliteiten; 

12. grote woningbouwcomplexen worden op een formele wijze ingezet in bet 
ruimtelijke systeem om zicbtlijnen in te kaderen, ruimtes af te bakenen, te 
markeren en/of te accentueren; 

13 door beldere weg- en straatprofielen duidelijk onderscbeid in typen verkeers 
wegen (van snelweg en primaire verkeersader tot woonstraat en voetpad); 

14 winkelvoorzieningen zijn verspreid over buurt en wijk, boofdzakelijk onder 
gebracbt in strips met bovenwoningen langs doorgaande buurt- en wijkstra 
ten en/of in de plint van (middel)boge bouwblokken die tezamen dikwijls 
een kleiner of groter winkelplein vormen. 



winkelcentrum aan oostzijde van 'De Orie Hoven' 

-stempel bebouwing in de buurt van 'De Orie Hoven' 

belangrijke zichtlijnen en richtingen in de omgeving 
van 'De Orie Hoven' 

primaire straten in rood, secundaire straten 
in gee! aangegeven 

speciale functies met andere bebouwingsrichting 

De zeer gesloten kavel en de voornaamste benade
ringsrichtingen 



DE DIRECTE OMGEVING 
Als gekeken wordt naar de directe omgeving van "De Drie Hoven" dan zijn er veel ken
merken van het AUP te herkennen. Zo is de scheiding van de functies wonen, werken, 
verkeer, en recreatie duidelijk herkenbaar. Ook de geplande nuancering en gelaagd
heid van de bebouwingcompositie, verkeerslijnen en de verschillende groen- en wa
terstructuren komen duidelijk naar voren. Gemeentelijk groen en water warden hier 
dus inderdaad als structurerende stedenbouwkundige elementen ingezet tussen de 
gescheiden bebouwingsvelden met de variatie van laag- en middelhoogbouw. De zich 
repeterende bebouwingsvelden zijn binnen de directe omgeving van "De Drie Hoven" 
goed te herleiden met hun open verkaveling en met woonbebouwing in stroken, haken 
en rond verschillende kleine hoven. De grote sloten en de daarmee samenhangende 
groenaanleg vormen de scheiding tussen de stadsdelen. De overige openbare ruimtes 
zoals groenstroken, gemeenschappelijke (binnen)tuinen en stoepen zijn overal ruim 
van opzet. Ook het bus en treinverkeer bevinden zich op deze locatie op loopafstand. 
Ook de los geplaatste en terughoudend vormgegeven woonblokken die als rustige en 
informele achtergrond de karakteristieke 'doorlopende' tuinstedelijke ruimtewerking 
moeten versterken zijn binnen dit stadsdeel goed te herkennen. 

de gebouwen met een publiekelijk functie erin zich voornamelijk langs het informele 
systeem van open bare ruimten bevinden.De voor het A UP kenmerkende heldere weg
en straatprofielen zorgt er tevens voor dat er een duidelijk onderscheid ontstaat in ty
pen verkeerswegen (van snelweg en primaire verkeersader tot woonstraat en voetpad). 
De winkelvoorzieningen van dit dee! van Slotervaart concentreert zich in het 
centrum van het stadsdeel. Hoofdzakelijk zijn de winkels ondergebracht in langere 
strips met bovenwoningen die zich langs de doorgaande buurt- en wijkstraten bevin
den. Gezamenlijk vormen ze op deze manier een klein winkelplein die in de directe 
omgeving van De Drie Hoven is gesitueerd.Zoals in het A UP is beschreven is, word en 
grote woningbouwcomplexen, als bijvoorbeeld De Drie Hoven, op een formele wijze 
inge zetin het ruimtelijke systeem. Door aan dit complex een bepaalde hoekver
draaiing mee te geven, scheidt het zich af van de omringende bebouwing. Dit wordt 
onder andere gedaan om zo zichtlijnen in te kaderen, ruimtes af te bakenen, te mar
keren en te accentueren. het gebouw De Drie Hoven is op het primaire wegen- en 
stratenraster georienteerd. De omringende bebouwing is echter op de secundaire 
wegenstructuur georienteerd. Deze stedenbouwkundige ingreep zorgt ervoor dat het 
gebouw een afzonderlijk/prominent karakter met zich meekrijgt binnen het stedelijke 
weefsel van de wijk. Dit is een van de regels welke beschreven staat in het A UP. Ook 
de zichtlijnen in dit standsdeel !open voornamelijk evenwijdig aan de het primaire en 
secundaire wegennet. Rond het gebouw De Drie Hoven valt op dat er nog een belang
rijke zichtlijn over het voorgelegen parkeerterrein loopt. 

HET KAVEL 
Als er wat verder ingezoomd wordt op het kavel, valt direct op dat het kavel zeer geslo
ten van karakter is. Bijna aan alle zijde van het kavel wordt elke vorm van benadering 
tegengewerkt. Voornamelijk de omliggende begroeiing, de massa en de vorm van het 
gebouw zijn hier debet aan. 
Als de voornaamste benaderingsrichtingen bekeken warden (voornamelijk gesitueerd 
nabij de primaire wegenstructuur van het deelplan) valt op te merken dat ook hier het 
gebouw een bepaalde geslotenheid uitdraagt. Ook ter plaatsen van de entreepartij is 
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geslotenheid van de kavel met de belangrijkste 
gebouwen er omheen en de benaderingswegen 

relatie met de omgeving 

bebouwingsrichting in contrast met de bebouwings
richting van de directe omgeving 



dit het geval. Slechts enkele penetratie in de natuurlijke omheining zorgen ervoor dat 
het gebouw te betreden is zonder zich een indringer te voelen van de periferie van het 
gebouw. 

RESUME 
Vanuit de orientatie is te conduderen dat (in tegenstelling tot de meeste omliggende 
bebouwing) De Drie Hoven op het primaire wegen- en stratenraster is georienteerd. 
De omringende bebouwing op de secundaire wegenstructuur. Met dit onderscheid zal 
terdege rekening gehouden moeten warden tijdens een herontwerp. Contrast tussen 
gebouw en omgeving speelt een belangrijke rol. Ook tegenstrijdigheid kan een belang
rijke aangrijpingspunt zijn/worden. 
De geslotenheid van het kavel is een ander aanknopingspunt waar uitspraken over 
gedaan zullen moeten warden. Bijna aan alle zijde van het kavel wordt elke vorm van 
benadering tegengewerkt. Is dit wenselijk, hoe is dit te verwerken/ te verbeteren met 
een herontwerp. De relaties met omliggende publiekelijke functies is ook een van de 
belangrijke aandachtspunten. De relatie tussen de "De Drie Hoven" en de omgeving 
kan verbeterd warden. De zichtlijnen zijn binnen dit stadsdeel is ook een belangrijk 
item geworden. Voornamelijk het zicht op en rand het gebouw heeft de nodige aan
dacht nodig. 

Ofwel: het doorvoeren van de relaties met de publiekelijke gebouwen in de omgeving 
moet inzichtelijk warden gemaakt, de verschillende zichtlijnen moeten verbeterd war
den, het betrekken van de omgeving in het gebouw zal versterkt moeten warden en het 
contrast in richting zal moeten warden verduidelijkt. 
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massa's van de verschiUende vleugels 
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schematisering van het programma en de functie 
die zich in het complex bevinden 



PROGRAMMA 

Zoals al eerder is aangegeven is "De Drie Hoven" van Herman Hertzberger een com
plex voor oudere en gehandicapte mensen. Het gebouw huisvest meerdere functies , 
waaronder: een verzorging, verpleging, somatiek en een gedeelte waarin zich verschei
dene serviceflat huisvesten. Door het vervullen van deze onderling zeer verschillende 
functies, moest er (door het gehele gebouw) rekening gehouden worden met de be
perkte mobiliteit van alle bewoners. In het geval van "De Drie Hoven" moest alles 
toegankelijk zijn binnen een relatieve korte afstand. Hertzberger heeft er daarom dan 
ook voor gekozen het gebouw als kleine stad te interpreteren. Vanwege de grootte van 
de situatie was een programma van een soort stad simuleert daadwerkelijk mogelijk. 

ORGANSATIE 
Sterk be!nvloed door de verdeeldheid van de organisatie is het complex door Herman 
Hertz berger opgedeeld in een aantal vleugels met ieder een eigen 'centrum'. De ver
schillende afdelingen/vleugels komen in het midden weer samen in een gezamen
lijke ruimte, het centrumgebouw. In de verschillende vleugels resulteert de gekozen 
plaatsing van de woningen en kamers in een reeks van open ruimtes die ieder (in 
ruimtelijk opzicht) de opeenvolging reflecteren van buurtcentrum, wijkcentrum, en 
stadscentrum. Hieruit volgt dat het totale gebouw een samengesteld geheel vormt, 
waar iedere opening of open ruimte een specifieke functie dient. Dit overall patroon 
wordt echter sterk gedomineerd door het centrale plein (het stadsplein) . Dit 'stads
plein' is niet afgebakend door woonunits maar, voor wat betreft het gebruik en de 
sociale relaties, vestigt zich hier het hart van het complex. Op <lit stadsplein vinden 
alle georganiseerde activiteiten als feestjes , concerten, theater en dansvoorstellingen, 
kaartavonden en enkele tentoonstellingen plaats. Door een dergelijk gebruik van het 
stadsplein is de vergelijking met een centraal auditorium op zijn plaats(echter staat 
deze voor de helft van de tijd leeg omdat <lit vaak een apart gepositioneerde ruimte 
is zonder direct contact met de overige functies van het complex. Door de centrale 
ligging bij De Drie Hoven is <lit helemaal niet het geval meer. Het bovengenoemde 
resulteert in een globaal vlekkenplan als hiernaast is weergegeven. 

MASSA 
Als vervolgens naar de massa van het gebouw wordt gekeken resulteert <lit in een ge
bouw welke opgedeeld is in vier verschillende massa's. Centraal gelegen tussen deze 
massa's bevind zich het middenvolume. In de zuidvleugel is het verpleeghuis onder
gebracht, de westvleugel van het gebouw bevat het verzorgingsgedeelte, de oostvleu
gel huisvest momenteel seniorenwoningen en in de noordvleugel waar de voormalige 
personeelsruimten zich bevonden, huisvest zich nu een kinderopvang en verschil
lende gesloten instellingen (somatische afdelingen). Het centrumgebouw bevat naast 
de hoofdentree voornamelijk gemeenschappelijke voorzieningen ten behoefte van het 
gehele complex. Om het geheel overzichtelijk in beeld te brengen zullen alle vleugels 
nu apart worden behandeld . 
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weergave van het centrurngebouw per 
verdieping 



CENTRUMGEBOUW 
In de loop der tijd is het centrumgebouw vele male veranderd en aangepast. Uitgaande 
van de oude tekeningen bevinden zich op de begane grond verschillende garageboxen, 
opslagruimtes, laad en losmogelijkheden, de linnenverwerking, het ketelhuis/ instal
latieruimtes en een centrale werkplaats. Een echte centrale entree is niet terug te vin
den. De ontsluiting van het gebouw geschiedde destijds voornamelijk via de verschil
lende betonnen kernen en verschillende kleinere entreepartijen. Door aanpassingen 
en reorganisaties is er echter een centrale entreepartij gekomen aan de westkant van 
het centrumgebouw. Voor zover door mij in te schatten is, zijn de overige functies nog 
we! in het centrumgebouw ondergebracht.Op de eerste verdieping bevindt zich de 
centrale keuken de personeelskantine en de kleedkamers voor het personeel. 
Op de tweede verdieping bevindt zich zogezegd het hart van het gebouw, de centrale 
recreatieruimte ofurel het stadsplein. Rondom dit stadsplein zijn enkele dienstverle
nende functies gehuisvest. Ten zuiden van het stadsplein bevindt zich nog een groot 
balkon waar de bewoners gebruik van kunnen maken. De derde verdieping doet voor
namelijk dienst als verkeersader om van de ene naar de andere vleugels te komen. 
Verder bevat deze verdieping een tweetal vides en enkele kantoorruimtes voor de dag
verzorging en teambesprekingen. 
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weergave van het zuidvleugel met boven de vleugel, 
links de afdel ing en onder de individuele kamer 



ZUIDVLEUGEL 
Zoals al is aangegeven huisvest de verpleegafdeling zich in de zuidvleugel. Als geke
ken wordt naar de plattegrondindeling van deze vleugel valt direct op <lat deze is op 
te delen in vier afzonderlijke zones. Twee ervan zijn identiek aan elkaar. In de figuur 
hiernaast zijn deze weergegeven als zone A en B. De andere twee vleugelzones (in het 
groen en geel aangegeven) zijn de dienstverlenende zones van deze vleugel. Zone A 
en B zijn identieke verpleegafdelingen voor ieder ongeveer 25 personen. Een afdeling 
bestaat uit enkele kamers, een zusterpost, verschillende badkamers, een koffiecorner 
met daaraan vast een loggia. Het dagverblijf met pantry maakt de afdeling compleet. 
Een vierpersoonskamer bestaat uit een toilet, een badkamer welke geschikt is voor 
een brancard en enkele opbergkasten. In de gemeenschappelijke hal (de straat) bevind 
zich tevens nog een zitje voor de bewoners van de afdeling. De oppervlakte van een 4 
persoonskamer bedraagt 33 mz met daaraan vast 7 mz sanitaire ruimte wat gezamen
lijk 40 mz is. Per kamer is er tevens vanuit gegaan dater gebruik wordt gemaakt van 
het 5 mz bedragende zitje. Dit wil zeggen dat er op deze afdelingen rekening gehou
den is met rr mz per persoon. Verder beslaat de koffiecorner en het dagverblijf een 
oppervlakte van ongeveer 75 mz. De andere twee zones van de zuidvleugel zijn meer 
gericht op dienstverlening van de verschillende afdelingen in het gebouw. Zo bevat de 
in het gee! aangegeven zone voornamelijk spreekkamers voor onder andere de dokter, 
de tandarts de oogarts e.d. Tevens is er nog een kleine afdeling dagverpleging onder
gebracht op de begane grond en op de bovenste verdieping een oefenruimte. Verder is 
deze zone opgevuld met verschillende kantoorfuncties en een laboratorium.De in het 
groen aangegeven zone bevat voornamelijk functies die gebruikt kunnen worden door 
alle bewoners van het gehele gebouw. Hier bevind zich onder andere de fysiotherapie , 
een oefenruimte, de psychiater, een zaal van verjaardagen of bestuursvergaderingen, 
de bibliotheek en verschillende therapieruimtes. 
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WESTVLEUGEL 
De westvleugel bevat het verzorgingsgedeelte van De Drie Hoven. Onlangs is deze vol
ledig gerenoveerd door de architect Kuipers Compagnons . Net als de zuidvleugel bevat 
ook deze vier afzonderlijke zones. Zone A en B bevatten verschillende woningtype, de 
met groen en oranje aangegeven delen bevatten de meer dienstverlenende functies 
voor deze vleugel. De groene zone bevat onder andere kleedkamers, het afvaldepot, 
bergingsruimte, de medicijnkamer een activiteitenruimte. Op de re en 2e verdieping 
van de in het oranje aangegeven zone bevinden zich voornamelijk kantoorruimtes. 
Tevens is hier een bestuurskamer ondergebracht en een kapsalon. Op de 3e verdieping 
zijn nog meer woningen ondergebracht. De twee meest voorkomende woningtype in 
de westveugel zijn hiernaast weergegeven. Zoals te zien is bestaan ze beide uit een en
tree, keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer. Het oppervlakte van deze kamers 
bedraagt, zoals af te lezen is 37,9 m2 en 42,30 m2. 

NOORDVLEUGEL 
Zoals al is aangegeven huisvestte de noordvleugel oorspronkelijk het personeel wat 

werkzaam was in "De Drie Hoven". Echter omdat dit tegenwoordig niet meer wordt 
gedaan, is deze vleugel een andere functie gaan vervullen. Voorzover bekend huisvest 
zich op de begane grond (naast verschillende installatieruimtes en laad en los moge
lijkheden) een kinderdagverblijf. Op de overige verdiepingen bevinden zich verschil
lende somatische afdelingen. Door het gebrek aan verder informatie kan hier weinig 
over verteld warden. 
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OOSTVLEUGEL 
De oostvleugel huisvest aanleunwoningen. Per verdieping zijn er II woningen en hun 
bergingen gerealiseerd. Totaal huisvest de oostvleugel zo'n 55 van <lit soort woningen. 
In deze vleugel zijn er twee verschillende type aanleunwoningen gerealiseerd, een 
type A en type B-woning. Beide typen bestaan uit een entree/hal, berging, keuken, 
woonkamer, slaapkamer en badkamer. Voor wat betreft de vierkante meters kan ge
zegd worden <lat beide types niet meer aan de huidige standaarden voldoen. 

RESUME 
Als naar de huidige functies gekeken wordt kunnen er per vleugel verschillende con
clusies getrokken worden. Het centrumgebouw voldoet redelijk aan zijn functie, ech
ter komt het allemaal wat ongestructureerd over. Dit is vooral het geval op de begane 
grond en eerste verdieping. Ook het feit <lat Het stadsplein zich op de tweede ver
dieping bevind lijkt niet logisch, Voor de zuidvleugel geldt <lat deze vleugel redelijk 
voldoet aan zijn functie als zuiver gekeken wordt naar de vierkante meters. De kamers 
op zich zijn echter allerminst groot te noemen. Als wordt meegenomen <lat deze ka
mers beschikken over een gezamenlijk zitje, en een koffiecorner, wordt <lit echter goed 
gecompenseerd. De westvleugel voldoet aan alle huidige eisen. Dit is vooral te danken 
aan de renovatie van 1995 door kuipers compagnons. Ook de noordvleugel voldoet 
aan zijn eisen. Zowel het kinderdagverblijf als de afzonderlijke somatische afdelingen 
functioneren goed. 
Ofwel: het centrumgebouw heeft een onhandige indeling, <lit dient te worden veran
derd. De zuidvleugel voldoet redelijk, hier zal naar gekeken moeten worden om <lit te 
verbeteren. De west- en noordvleugel voldoen functioneel. Zuiver programmatech
nisch gezien hoeft hier dus niets aan verandert worden. 
Ofwel: het centrumgebouw heeft een onhandige indeling, <lit dient te worden veran
derd . De zuidvleugel voldoet redelijk, hier zal naar gekeken moeten worden om <lit te 
verbeteren. De west- en noordvleugel voldoen functioneel. Zuiver programmatech
nisch gezien hoeft hier dus niets aan verandert worden. 
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TECHNIEK 

Het gebouw bestaat uit een modulair, geprefabriceerde betonnen draagconstructie 
met aan de binnenzijde van het gebouw een grootte indelingsvrijheid. Op deze manier 
wordt er tegemoet gekomen aan de grote verscheidenheid en complexiteit van al de 
verschillende functies die het gebouw huisvest. 
De kleinste modulaire maat welke geschikt was te dienen als basiscomponent voor 
ruimtes van elke gewenste grootte werd destijds gecalculeerd op 92 cm. Het program
ma van eisen van de afzonderlijke functies werd vervolgens vertaald in constructie 
elementen als kolom, balk en vloer elementen en werd ingemeten in <lit modulaire 
systeem gebaseerd op een afmeting van 92 cm. Om binnen het modulaire systeem 
het aantal verschillende constructie-elementen enigszins te beperken is er gekozen 
voor het gebruik van drie standaard beukmaten (2 x 92 = 184 cm, 3 x 92 = 276 cm 
en 4 x 92 = 368 cm.) Door verschillende beukmaten eenvoudig bij elkaar op te tellen 
zijn alle module maten ( vanaf 2 x 92cm) mogelijk. Tussen <lit modulair opgebouwd 
constructiesysteem is de gevel, bestaande uit grote houten kozijnen, geplaatst. Voor de 
binnenwanden is er gebruik gemaakt van een door Hertzberger vaak gelntroduceerde 
ruwe metselsteen, op enkele plaatsen zijn deze tussenwanden voorzien van houten 
kozijnen. 

GEVELINDELING 
Ook de gevelindeling, binnen <lit modulaire raster van constructie elementen, is op
gedeeld in verschillende varianten. Hertzberger is van mening geweest <lat iedereen 
die zich in De Drie Hoven bevond uitzicht naar buiten wenste te hebben. Vanwege de 
verschillende functies in het gebouw is er destijds een onderverdeling gemaakt in drie 
verschillende posities waarin men zich zou kunnen bevinden: staan, zitten of liggen. 
Elke positie heeft vervolgens een eigen zichtlijnhoogte. Deze hoogte hebben ertoe ge
leidt <lat er ook in de gevel een onderverdeling is gerealiseerd, de verticale zonering.De 
gevel is opgedeeld in drie verschillende zones : de bovenzone, een middenzone en een 
onderzone. De bovenzone dient voornamelijk voor eventuele ventilatie ofhet binnen
laten van enig daglicht. De middenzone dient ook voor het ventilatie en het binnenla
ten van daglicht, maar maakt het ook mogelijk uitzicht naar buiten te hebben vanuit 
de staande en zittende positie. De onderzone dient voor het uitzicht vanuit de liggende 
positie. De verticale zones worden op hun beurt weer onderverdeeld in een horizon ta
le zonering. De verschillende horizontaa] opgedeelde zones kunnen op verschillende 
manieren worden opgevuld door bijvoorbeeld gebruik te maken van verschillende ma
terialen. Per beuk kan het gevelelement op verschillende manieren worden ingevuld, 
afhankelijk van de functie achter van de ruimte. Per functie of ruimte kan er worden 
bekeken welke vlakvulling in het desbetreffende geveldeel het meest geschikt is. 

PROBLEEMONDERZOEK 
De Drie Hoven en zijn bouwsysteem staan bekend als een van de eerste IFD-bouwpro
jecten. bestaande gevelopbouw is dan ook voor die tijd betrekkelijk nieuw te noemen. 
De gevel bestaat uit ongeveer 1500 grote houten elementen die 'koud', zonder span
ning gestapeld zijn. Dit houdt in <lat de waterkering volledig afhangt van kitvoegen. 
Deze manier van afdichting zorgt ervoor <lat, eigenlijk al sinds de bouw van het com-
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plex, er veel lekkage en vochtproblemen op treden. 

De oorzaken van de lekkages, zoals deze reeds in diverse onderzoeken zijn aange
toond, blijken uit de conclusies van TNO IBBC structureel van aard te zijn. Dit omdat 
er destijds voor wat betreft de detaillering geen duurzame oplossing is gekozen. 
Deze structurele oorzaken zijn in drie soorten te onderscheiden: 
r. gebreken aan de kozijnen zelf (deze zorgen voor de meeste over last 

en grootste lekkages); 
2. gebreken aan de dichtheid (kitvoegen) tussen de kozijnen en de beto 
nelementen, voornamelijk in de hoeken; 
3- gebreken aan de dichtheid (kitvoegen) tussen de betonelementen on 
derling. 

Doordat er zich achter de voor dichtheid zorgende kitvoegen een open ruimte bevindt, 
wordt het probleem veringewikkeld. Dit komt doordat het binnengetreden water zich 
kan verspreiden in deze achterliggende ruimte. En is het hierdoor niet meer goed te 
definieren waar het lekwater, wat uiteindelijk de woning binnentreed, vandaan komt. 

Alie gedane onderzoeken geven aan dat het kozijn op vetschillende plaatsen water door 
kan la ten. Dit probleem concentreert zich voornamelijk rond: de houtverbindingen, de 
aansluiting van het pvc-inzetkozijn, onder de glaslatten, de bevestigingspunten van 
het kozijn. De waterdoorlating zorgt voor een hoge vochtigheidsgraad van het hout en 
houtrot. Dit alles is in kaart gebracht doormiddel van een waterdoorlatingsproef van 
DBA Geveladvies. 
Uit dit onderzoek blijkt tevens dat het destijds gebruikte vurenhout van slechte kwa
liteit is en dat de verbindingen te ruim zijn gemaakt en met schroeven vastgezet. Te
vens is de gebruikte Jijm niet vullend en niet meer werkzaam. De reeds getroffen 
maatregelen hebben tot nu toe nog niet tot afdoende resultaten kunnen leiden. Deze 
maatregelen bestaan voornamelijk uit het opnieuw aanbrengen van kitvoegen waar 
deze verouderd of niet meer werkzaam was. Hierdoor is het onderhoud van de gevel 
kostbaar en volgens TNO IBBC zelfs nauwelijks uitvoerbaar geworden, omdat de kit
voegen in feite eens in de twee jaar gecontroleerd en hersteld dienen te worden. 

Bijna alle gedane onderzoeken geven aan dat ook de verbinding tussen het houten 
kozijn en de betonconstructie tot lekkages kan leiden. Dit probleem doet zich voor
namelijk voor op de hoek:punten. De afdichting tussen het kozijn en de constructie 
is gerealiseerd door een kitvoeg met daaroverheen een gewapende coating. Ook hier 
is er dus sprake van een niet duurzame waterdichte aansluiting.Tijdens onderhouds
werkzaamheden wordt er vaak water aangetroffen in voornamelijk de bovenhoeken 
van het kozijn. 

Dit water kan naar binnentreden als er aan de binnenzijde een opening of gat zit of 
wanneer men (wat regelmatig wordt gedaan) de ruimte achter de kitvoeg dicht zet met 
purschuim. Als het water echter zowel niet naar buiten als naar binnen kan trede, ont
staat er binnen in de constructie een waterkolom en kan het water in het kozijn drin-
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gen. Hierbij komt nog eens <lat de aansluiting tussen de stellat en het kozijn ook kan 
leiden tot een open verbinding naar binnen. Het water kan zo zonder enige moeite van 
buiten naar binnen treden. 

Uit onderzoek is ook gebleken dat ook de betonverbinding onderling een bron van 
lekkages kan zijn. Alie betonnen constructie-elementen zijn koud (zonder sponning) 
op elkaar geplaatst. Dit getuigd niet van een duurzame oplossing. De benodigde wa
terdichtheid is ook hier weer afhankelijk van een kitvoeg, welke beschermd wordt door 
een gewapende coating. Inspecties hebben aangetoond dat op dit moment het vlies op 
diverse plaatsen onthechtingsverschijnselen vertoond ten gevolgen van temperatuurs
verschillen. 
Gedaan onderzoek van TNO IBBC heeft aangetoond dat het water wat via de beton-be
tonaansluiting de constructie binnendringt niet direct achter de beschadigde plaatsen 
de achterliggende ruimtes binnenkomt maar mogelijk op hele ander plaatsen, als dit 
uberhaupt te traceren. Een klachten onderzoek bevestigd dit. De bron van de lekkages 
aan de buitezijde van de gevel kan namelijk lang niet altijd opgespoord worden ter 
plaatsen van de wateroverlast aan de binnenzijde. Het water kan gemakkelijk via de 
vrije ruimte tussen de aansluitingen onderling en de vrije ruimte achter de kitvoeg van 
het kozijn diverse kanten op. 
Een bijkomend probleem is de kwaliteit van de kitvoeg tussen de betonelementen ter 
plaatsen van de stellat, mits deze uberhaupt aanwezig is. Dit is namelijk de doorgang 
van de vrije ruimte aan de buitenzijde en die van de binnenzijde van de gevel. Hier
over blijkt geen verdere informatie beschikbaar te zijn. 

RENOVATIE KUIPERS COMPAGNONS 

Vanwege de grote bouwkundige problemen die de bestaande gevel vertoond is er tij 
dens het ontwerp door midden van het Twingevel-systeem een goed geisoleerde wind
en waterdichte gevel gerealiseerd. De gevel komt compleet buiten de bestaande con
structie te staan, waardoor er een soort van huid om het gebouw heen wordt geplaatst. 
Door de buiten schil te voorzien van de nodige isolatie, worden ook eventuele koude
bruggen voorkomen. De opbouw van de gevel is als volgt: 

de gevel is aan de buitenzijde geisoleerd; 
voor deze isolatie loopt een waterkerende dampdoorlatende folie; 
de gevelinvulling bestaat uit merantihouten gevelkozijnen die voor 

de bestaande betonnen balken en kolommen wordt geplaatst; 
Aan de buitenzijde worden de houten kozijnen afgedekt met een alu 

minium kliklijst. 
De bestaande constructiedetaillering wordt overgenomen in voor de 

constructie langslopende schijnbetonelementen. 

RESUME 

Samenvattend kan er gezegd worden dat het gebouw op geen enkele plaats een goede 
gevel heeft. Of dit nou (ter plaatsen van de oude gevels) gaat om bouwtechnische za
ken , of (ter plaatsen van de nieuwe geven) uitstraling maakt niet uit. Het mag duidelijk 
zijn dat de gevel van het gehele complex bekeken en verbetert client te worden. Dit met 
de bouwtechnische eigenschappen van de nieuwe geven en de filosofie van de oude. 
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DE VERHOUDING TUSSEN OUD EN NIEUW 

Op inzicht te krijgen in de manieren waarop oud en nieuw zich op verschillende ma
nieren en in projecten tot elkaar kunnen verhouden, is de volgende studie verricht. In 
deze studie is er allereerst teruggegaan naar de manieren waarop over dit onderwerp 
in het verleden werd gedacht. om inzicht te krijgen hoe de verhouding tussen oud en 
nieuw in de praktijk zijn opgelost, zijn er vervolgens verschillende referentieprojecten 
bestudeerd. Als afsluiting zijn er allerlei uitspraken en opvattingen over het item ge
bundeld en in de studie opgenomen. Vanuit deze drie onderdelen is een eigen essay 
geschreven over de manier waarop (naar mijn mening gebaseerd op de voorstudie) 
omgegaan moet worden met de historie bij renovatieprojecten. Dit essay is in opdracht 
geschreven voor het vak architectuur en kritieken en is grotendeels ondergebracht in 
bijlage I. Het geschreven essay is hieronder te vinden. 

Al in de late 19e eeuw vond men dat een a-historische houding, waarin het kunstwerk 
geschapen werd zonder enige banden met het verleden, leidde naar 'de ailerindividu
eelste expressie van de allerindividueelste emotie'.' Dit mag bij bijvoorbeeld renova
tieprojecten natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De vraag is clan natuurlijk we! welke 
houding ten opzichten van het verleden men clan we! aan zou moeten nemen? 

DE DISCUSSIE 
Al decennia lang wordt er binnen de architectuur gediscussieerd over de manier waar
op men moet omgaan met het verleden. Vroeg in de twintigste eeuw heeft met name 
het document "Charter van Athene" een sleutelrol gespeeld in het aanwakkeren van 
deze discussie. De professionele organisaties voor monumentenzorg propagandeerde 
hierin namelijk dat er bij restauraties 'een afl.eesbaar contrast' tussen oud en nieuw 
diende te ontstaan. De term 'contrast' werd in deze echter niet beschouwd als een op
roep tot het verbranden van musea en kerken, maar meer als een didactisch principe 
en als een streven naar duidelijkheid. Deze houding heeft lang stand gehouden. In 
de jaren na de oorlog, verkozen de meeste architecten van modeme signatuur echter 
een harder en eenduidiger standpunt. Eigentijdsheid werd dermate belangrijk dat de 
historiciteit van het oude gebouw niet !anger een doorslaggevende rol speelde in de 
totstandkoming van het nieuwe on twerp. De strategie van contrast kreeg hierdoor ech
ter een soort van karikaturale platheid. 
Enke! de Delftse School vormde op deze architectuur-van-contrast een uitzondering. 
Zij gaven de voorkeur aan de andere extreme pool, namelijk die van het historiserend 
bouwen. In de jaren vijftig en zestig staan (voor wat betreft de houding ten opzichten 
van het verleden) deze twee tegenpolen dan ook centraal in de duidelijke tweestrijd 
binnen de architectuur. 
In de overwegend door formeel contrast gekenmerkte manier waarop het naoorlogse 
functionalisme met oude gebouwen omging kwam verandering. De nieuwe generatie 
modernisten van Team X zette in 1959 haar visie van het modemisme tegenover die 
van de 'oude'. Hun belangrijkste bijdrage wat betreft 're-architecture' was dat ze tegen
over de generaliserende concepten van 'de generatie van 1930' het idee van uniciteit 
plaatste. Terwijl in deze periode bestaande gebouwen en steden werden vervangen 
door algemene concepten, verkoos Team X de "time-conscious techniques of renewal 
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and extension derived from the recognition of te positive ecological trends to be found 
in every particular situation',,. Door op deze manier de geschiedenis op te vatten als 
een groeiproces werd een venster geopend naar specificiteit van de locatie als voe
dingsbodem voor het on twerp. 
Naast het lokale, de interessen voor transformatie en groei van Team Ten, heeft ook het 
historisch onderzoek van de Italiaanse en later Franse architecten en historici bij het 
architectonisch denken de weg bereid voor een complexe en gelaagde analoge houding 
ten opzichte van nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen. Hierin werd de geschiedenis 
ook opgevat als een opslagplaats van vorm en kennis. Het blijkt echter <lat het terug
vinden van deze sociaal-kritische positie van de architectuur in diskrediet is geraakt 
door haar, in architectonisch opzicht, teleurstellende voortbrengselen. De aandacht 
voor de gebouwde geschiedenis van de stad bleef hier namelijk zeer oppervlakkig en 
was metname gericht op een zo efficient en economisch mogelijk hergebruik. Het 
bouwen voor de buurt en het verwante contextualisme betekende echter voor het grote 
publiek, de overheden en de opdrachtgevers we! een keerpunt in het denken over het 
verleden. Het maakte duidelijk <lat het behoud van de historische stad eerbiedwaardig 
was en bijdroeg aan een 'gewaardeerd leefmilieu'. 

Vanaf 1980 kunnen we zien dat de term 'contrast' duidelijk aan betekenis verliest. 
Architecten vatten de toevoegingen van een nieuw dee! aan een oud gebouw eerder op 
als analoge operatie die continulteit met het verleden bezit. Vooral de ervaring van de 
nabijheid van de historie was een kwaliteit die men probeerde na te streven. Oud en 
nieuw stonden dus niet !anger loodrecht tegenover elkaar, maar werden gelijktijdig en 
gelijkwaardig naast elkaar geplaatst. 

Meer in het algemeen kunnen we zien dat de terminologie, die gebruikt wordt in de 
discussie over nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen, weer aan vemieuwing toe is. 
Juist het woord respect blijkt door zijn nietszeggendheid het denken over deze ma
terie te frustreren. Dit 'wazig begrip' hoort dan ook thuis in het rijtje van eigenheid, 
eigentijdsheid en herkenbaarheid die ook weinig duidelijkheid verschaffen over hun 
betekenis. 

Maar, na alles op een rijtje gezet te hebben, wat is er eigenlijk mis met bevriezing, 
imitatie en nostalgie? En aan de andere kant, met Koolhaas en zijn 'Fuck the Context'. 
Men moet zich dan ook afvragen of er i.iberhaupt we! een sluitende theorie bestaat 
over de manier waarop omgegaan moet worden met het verleden. 

LASTIGE OPGAVE 
Het mag duidelijk zijn dat het maken van een nieuw ontwerp voor een bestaand ge
bouw niet alleen een zeer delicate kwestie is, maar het ook een zeer moeilijke opgave 
blijkt te zijn. In tegenstelling tot de meeste nieuwbouwprojecten zijn er namelijk veel 
meer factoren die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke resultaat. Enkele voor
beelden hiervan zijn termen als: context, situatie, bestaande structuren, verleden, nos
talgie, functie, gebruik, geschiedenis, heden en toekomst. Ook de cultuur van een land 
kan bij een dergelijke ontwerpopgave een doorslaggevende rol spelen. Het is dan ook 
belangrijk te weten hoe de desbetreffende opdrachtgever, de gemeentelijke instanties 
en welstanden tegenover deze delicate materie staan. 
Voornamelijk de meegaandheid van de verschillende betrokkenen partijen speelt hier-



bij een cruciale rol. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een renovatie
project is dat het desbetreffende pand door alle partijen graag behouden wordt. In de 
meeste gevallen is het namelijk niet mogelijk aan alle (nieuwbouw)eisen te voldoen. 
De gemeentelijke instanties moeten dan ook bereid zijn bepaalde concessies te doen 
ten aanzien van deze regelgeving. De eis dater bij renovatieprojecten moet warden 
voldaan aan de nieuwste bouwkundige eisen (die voor nieuwbouw), is vaak de strop 
voor de meeste projecten. Het rijksinstrument, de gemeente, kijkt in deze gevallen 
dan vaak veel te veel naar de letterlijke wetgeving in plaats van naar de praktische 
kanten ervan. 
Als vervolgens iedere betrokken partij bereidt is zich volledig in te zetten voor de reno
vatie van het desbetreffende object, komen vragen boven als, waar waarde aan gehecht 
moet warden en waaraan niet, of vragen over de manier waarop er in te schatten is 
of iets veel dan we! weinig waarde heeft (denk hierbij aan monumentale, architecto
nische, cultuurhistorische of emotionele waarde). Ook de vraag over wat nu priori
teit heeft boven het andere en welke zaken geheel niet belangrijk zijn, blijkt na het 
bestuderen van verschillende projecten veelvuldig ter sprake te komen. Helaas zijn 
dergelijke waardebepalingen vaak op persoonlijke voorkeuren, smaak of ervaringen 
gebaseerd en blijken tevens vaak ook nog eens projectafbankelijk te zijn . Een sluitende 
theorie over de manier waarop omgegaan moet word en met het verleden lijkt hierdoor 
onmogelijk te worden. Maar als er zoveel 'externe' zaken van invloed zijn op een reno
vatie ontwerp, kunnen deze dan niet op een of andere manier geordend warden, zodat 
het uiteindelijke ontwerp geen chaotisch samengaan van deze verschillende invloeden 
wordt? 

ORDE IN DE CHAOS 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd warden <lat een architect die zich bezighoudt 
met bestaande bebouwing vaak te maken heeft met een ingewikkeldere ontwerpop
dracht als de nieuwbouwarchitect. Hoewel de nieuwbouwarchitect traditioneel superi
eur wordt bevonden aan de restauratie/renovatie architect, zou restauratie echter bre
der moet warden gezien dan de minutieuze bemoeienis met het monument.J Goede 
voorbeelden zijn de recente opgaven van hergebruik van oude gebouwen zoals Tate 
Galerie in Landen door Herzog & de Meuron, de Meelfabriek in Leiden door Zumthor, 
en de restauratie van het Glaspaleis van Peuts in Heerlen door Jo Coenen en Wiel 
Arets. 
Zoals hiervoor al duidelijk werd gemaakt spelen zaken als context, situatie, bestaande 
structuren, nostalgie, functie, gebruik, geschiedenis, verleden, heden en toekomst een 
grote rol bij het ontwerpen van het desbetreffende renovatie project. Voor een architect 
die zich bezighoud t met het maken van een nieuw on twerp voor een bestaand gebouw, 
is het dan ook belangrijk in deze chaos van invloeden een bepaalde orde te creeren. Als 
hij begint met het maken van een goede voorstudie van het bestaande object kan er 
mogelijk al een eerste (rang)schikking warden gemaakt. Een dergelijke grondige ana
lyse kan namelijk zichtbaar maken welke invloeden voornaam zijn of juist van minder 
groat belang. Hierdoor warden dus hoofd- en bijzaken al van elkaar gescheiden en 
tevens geordend. Dit zorgt er voor dat veel van de mogelijk aanwezige invloeden "niet 
ter zaken doende" kunnen warden verklaard en dus niet meer meegenomen dienen te 
warden in het verdere ontwerpstadium. Zo vindt ook Jo Coenen dat door monumen
ten, steden en landschappen goed te analyseren, de essentiele architectonische feiten 
die nog steeds geldigheid bezitten zichtbaar zullen worden.4 
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Op deze essentiele architectonische feiten kan vervolgens weer worden verder gebor
duurd in het nieuwe ontwerp. De constante terugkoppeling tussen voorstudie en ont
werp vergt helaas veel werk, maar zorgt we] voor een degelijke basis voor het uiteinde
lijke resultaat. Er mag daarom best gezegd worden dat niet iedere architect bekwaam 
is voor het maken van een renovatieproject. Ook Jo Coenen is van mening dat het 
maken van een nieuw ontwerp voor een bestaand gebouw niet zondergeschikt aan 
nieuw bouwen is. Hij zegt hierover dat het "een bepaalde sensibiliteit vergt die alleen 
kan worden ontwikkeld door te ontwerpen, te ondervragen, te bestuderen en weer 
terug naar het ontwerp te gaan."s 

PLURIFORMITEIT 
Het verder borduren op de essentiele architectonische feiten die nog steeds geldig
heid bezitten kan op verschillende manieren gebeuren. Na het bestuderen van ver
schillende referentie- en voorbeeldprojecten is gebleken dater veel manieren zijn van 
omgaan met het bestaande. Zo kan gezegd worden dat de patstelling tussen eigentijds 
en historiserend bouwen, tussen inventie van de moderne architectuur en de conser
vatie van Monumentenzorg, tussen contrast en mimicry, van de jaren negentig plaats 
heeft gemaakt voor een grote pluriformiteit. Zo worden restauratie en nieuwbouw 
tegenwoordig bijvoorbeeld in een en hetzelfde project gecombineerd, ook eigentijdse 
ontwerpen baseren zich vaak op formele of conceptuele eigenschappen van het oude/ 
bestaande gebouw, tevens worden zowel opportunisme als wetenschappelijke kennis 
beide als geldig instrument beschouwd. Ook respect en zorgvuldige behandeling zijn 
geaccepteerde grondslagen. Tegelijkertijd werpen deze laatste termen een bepaalde 
rooksluier op. Ze suggereren namelijk een consensus die tegengesproken wordt door 
de veelheid aan oplossingen die allemaal uit 'respect' geboren worden. 

In het algemeen kan dus we] gewoon geconcludeerd worden dat er tussen de extreme 
polen van restauratie en afbraak in de loop der tijd dus vele mengvormen zijn ontstaan. 
Een eenvoudige sluitende theorie over hoe om te gaan met het bestaande ontbreekt 
dus eigenlijk volledig. Deze architectonische veelvormigheid van nieuwe ontwerpen 
voor bestaande gebouwen is dan ook een kenmerk van de huidige architectonische 
cultuur, waardoor elk project zijn eigen conceptuele karakteristieken heeft. 

Wat betreft de relatie tussen oud en nieuw zijn er, temidden van deze pluriformiteit, 
volgens de schrijvers van Re-Arch echter we! een aantal retorische figuren te onder
scheiden waarmee de houding van de ontwerpers ten opzichten van het bestaande 
wordt afgetekend . De retorische figuren van: ondergronds, r+r=2, r+r=r, continu!teit, 
palimpsest, heremietkreeft, recapitulatie en face-lift worden aan de hand van de ver
schillende referenties uitvoerig behandeld. Elk van deze figuren vertegenwoordigt een 
stellingname in een specifieke situatie, een concept waarmee de relatie tussen histo
rische en nieuwe architectuur wordt vormgegeven. In het fundament zijn enkele van 
deze projecten opgenomen. Het zijn met name uitbreidingen en verbouwingen van 
bestaande gebouwen, echter gaat het niet altijd over een monument. De cultuurhisto
rische waarde of de architectonische kwaliteit van het bestaande gebouw staat in veel 
van de gevallen niet altijd voorop. Het gaat immers om de wijze waarop de interventie 
is ontworpen. Doorslaggevend is daarom de mate waarin het nieuwe ontwerp een 
bepaald idee bevat over de relatie oud-nieuw. 



Niet alleen in het boek Re-Arch wordt er een bepaald onderscheid gemaakt in manieren 
van renoveren (ondergronds, r+r=2, r+r=r, continulteit, palimpsest, heremietkreeft, 
recapitulatie en face-lift) . Ook Jo Coenen onderscheid in de verhouding tussen oud en 
nieuw een vijftal attitudes die betrekking hebben op continulteit, polariteit, dialoog, 
congruentie en versmelting. Een andere invalshoek is nog dat de relatie tussen oud en 
nieuw niet !anger uitsluitend omschreven wordt als een formeel probleem maar meer 
als een benadering vanuit de denkwijze dat het ontwerp zich verhoudt tot de betekenis 
en het idee van het bestaande gebouw. Deze strategie pleit voor een benaderingswijze 
waarin het bestaande niet zozeer naar de letter maar naar de geest wordt gerespecteerd 
6. De koepelgevangenis van Rem Koolhaas is hier een goed voorbeeld van. 

Een allesomvattende en consistente theorie over ontwerpstrategieen, of sluitende ru
bricering van intellectuele standpunten lijkt dus niet echt mogelijk (zo niet zinloos 
om te maken). Ieder project kan en moet op zijn eigen merites en ambities worden 
beschreven en beoordeeld. Zo beschreeft M Provoost ook in zijn boek Re-arch. Hij 
beweerd tevens dat een wetenschappelijke theorie over de aard van architectonische 
interventies !outer zou bestaan uit frictie en paradoxen, en vind juist daarin haar es
sentie. Projecten moeten clan ook uiteindelijk steeds beoordeeld worden op wat ze zelf 
teweeg brengen: inzicht in wat de ontwerper beoogd met de in het on twerp verankerde 
relatie tussen oud en nieuw, in subtiliteit van relaties en contrasten en in de manier 
waarop het oude door het nieuwe op zijn plaats gezet wordt.7 

VERANKERING MET HET VERLEDEN 
Na een grondige studie en verschillende vergelijkingen van allerlei referentieprojec
ten onderling, blijkt dat al deze retorische figuren en attitudes, in essentie, allemaal 
gebaseerd zijn op het feit <lat (ongeacht op wat voor manier gerenoveerd wordt) de 
importantie van het verleden nooit mag worden onderkend. Jo Coenen beweert in 
zijn artikel 'de kunst van de versmelting' zelfs dat: "de meest 'wilde' architecten zich 
zien geplaatst voor het centrale vraagstuk van passendheid. Het nieuwe moet zich 
tegelijkertijd zelfstandig en passend in het bestaande voegen."8 Dit betekend eigenlijk 
dat nieuw en oud dus nooit los van elkaar kunnen en mogen worden gezien. Door 
meer vanuit de analogie te beredeneren, ontstaat het ontwerp uit de oscillatie tussen 
het oude en het nieuwe, waarbij uit de interferentie tussen beide iets nieuws ontstaat. 
Daardoor is de identiteit van het nieuwe verbonden met de historie, in plaatst van dat 
het ermee geconfronteerd wordt. I. de Sola Morales beweert zelfs dat het hier 'een 
nieuwe sensibiliteit', betreft welke getuigt van een complexe opvatting van de relatie 
tussen oud- en nieuwbouw."9 

Naast het streven naar innige verbondenheid tussen oud en nieuw, moet er tevens we! 
voor gezorgd worden dat zowel oud als nieuw hun eigenwaarde zullen blijven houden. 
Het streven moet clan ook zijn, dat niet alleen de oude situatie een nieuwe impuls 
krijgt, maar dat er ook, door het samengaan van beide, een nieuwe werkelijkheid zal 
ontstaat. Deze nieuwe werkelijkheid heeft zowel het verleden, het heden als de toe
komst in zich en ontkent de aanwezigheid van alle tijden niet. Op deze manier vormen 
oud en nieuw samen een nieuw geheel, en tegelijkertijd twee ook weer onafhankelijke 
lichamen die naar elkaar verwijzen. In alle behandelde referenties en voorbeeldprojec
ten van de verschillende retorische figuren en attitudes is deze nieuwe werkelijkheid 
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terug te vinden. Of nu het oude in eren wordt hersteld door met het nieuwe daar naar 
te verwijzen, of dat het oude tentoon wordt gesteld in het nieuwe, of dat door con
currentie en contrast het verschil tussen heden en verleden wordt gelllustreerd. Aile 
projecten hebben door de renovatie een eigen nieuwe werkelijkheid gekregen, als het 
ware hun eigen mutatieverhaal . Het is clan ook niet zo dat de ene manier van illustre
ren ondergeschikt is aan het ander. 
Naar mijn mening moet men, bij het maken van nieuwe ontwerpen voor oude ge
bouwen, hier naar streven. Hierdoor zal een renovatie project namelijk niet 'de al
lerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie' warden, maar zal ieder 
renovatieproject of gebouw zowel zijn eigen persoonlijke verleden, heden als toekomst 
kunnen vertellen. 
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CONCEPT 

EERSTE AANZET 
In het begin van mijn afstudeerproject is er zowel een probleemstelling als doelstel
lingen opgesteld. 

Probleemstelling: 
Op welke manier is het mogelijk een gebouw te transformeren, zodat de verschillende 
probleemvelden worden gelntegreerd in een sluitende oplossing? 

Doelstelling: 
Het toepassen van (een gradatie van) renovatie die, door een houding aan te nemen 
ten opzichte van de verschillende probleemvelden, een sluitende oplossing geeft. 

PROBLEEMVELDEN 
Het blijkt dat van de zogenaamde 'stadstheorie' van Hertzberger weinig meer terug te 
vinden is in De Drie Hoven. Ook zijn specifieke theorieen over routing en de hieraan 
gerelateerde overgangen tussen publieke en private zones zijn niet meer te herleiden. 
Het vroegere motto: "ouderen mensen een 'zinvolle levensavond ' te gunnen" blijkt 
ook achterhaald te zijn. 

Na onderzoek is gebleken dat de factor tijd een cruciale rol heeft gespeeld in de ver
anderingen van het gebouw. Ook blijkt dat het niet direct te danken is aan het feit 
dat bet bij Hertzberger's theorieen aan potentie schort. Ik denk dat de basis van zijn 
gedachten juist in deze tijd ook nog goed toepasbaar kunnen zijn. Hertzberger is wel
licht wel te ambitieus geweest in het doorvoeren van deze gedachten. Hij zette zich 
met bet ontwerp van De Drie Hoven af tegen de destijds regerende opvattingen over 
het !even van ouderen mensen. Echter heeft hij met De Drie Hoven deze ouderen zelf 
ook in een soort keurslijf proberen te gieten. Enkele misvattingen van Hertzberger 
zijn naar mijn mening dat hij bijvoorbeeld heel veel ruimte reserveerde voor tuinieren 
en het bijhouden van bloemen en planten. Hierbij ging hij er zijdelinks vanuit dat 
bijna iedere bejaarden van die tijd van tuinieren moest houden. Uit het volledig ver
dwijnen van de moestuintjes en plantenperkjes blijkt echter dat dit niet het geval is. 
Ook was hij was van mening dat de Hovenaren ten alle tijden deeJ uit moesten maken 
van de maatschappij . Mede hierdoor heeft hij er destijds voor gekozen het gebouw 
open te stellen voor het publiek, de beurt en de directe omgeving van bet gebouw. 
Deze openstelJing van het gebouw blijkt in de praktijk ook al niet zo te werken als de 
oorspronkelijke ambitieuze theorieen van Hertzberger dit deden voorkomen. Vooral 
overlast en stress waren namelijk het gevolg van spelende kinderen en jongeren die op 
het terrein kattenkwaad uithaalde. Mede door het afstoten van de intern gehuisveste 
publieke functies en het afsluiten van het complex voor publiek heeft ervoor gezorgd 
dat De Drie Hoven momenteel niet veel beter meer is dan al die andere (standaard) 
ouderenhuisvestingen. 
Voor zijn theorieen over routing en zonering in De Drie Hoven blijkt bet een ander 
verhaal te zijn. Het feit dat bier weinig meer van terug te vinden is, is namelijk niet 



primair te danken aan het feit dat deze theorieen in de praktijk niet bleken te werken. 
Het blijkt namelijk dater tijdens de verschillende reorganisaties, die de gebruikers van 
De Drie Hoven hebben doorgevoerd , hier gewoonweg geen rekening mee gehouden 
is. Dit had tot gevolg dat de oorspronkelijke ideeen steeds meer vertroebelde, waardoor 
het totaalbeeld ook steeds minder te herkennen was. Dit heeft vervolgens weer tot het 
bekende sneeuwbaleffect gezorgd, waardoor het van kwaad tot erger werd. 
Al met al kan er geconcludeerd worden dat de essentie van De Drie hoven in de loop 
der tijd door de invloed van verschillende factoren verdwenen is. Dit komt onder an
dere door de vele reorganisaties die hebben plaatsgevonden, maar vooral ook doordat 
de tijden zijn veranderd. Wat hiermee bedoeld wordt is dat, in de tijd dat De Drie 
Hoven gerealiseerd werd, de maatschappij totaal afvvijkend is van de huidige tendens. 
Het mag duidelijk zijn dat de maatschappij in de afgelopen dertig jaar gigantisch ver
anderd is. Momenteel !even wij in een verindividualiseerde maatschappij waarin pri
vacy, veiligheid en zekerheid aan belangrijkheid zijn toegenomen en bijna essentiele 
begrippen zijn geworden voor de realisatie van een dergelijk complex. 
Vertaald naar de casestudy De Drie Hoven en alle verschillende probleemvelden mee
genomen, komt vanuit de vooraf gestelde probleemstelling en doelstelling het vol
gende boven: 
Hoe kunnen we De Drie Hoven weer een nieuw !even geven, met (een reactie op) 
de gedachten van Hertzberger toen, in de tijdsgeest van nu, zodat deze weer in ere 
kan worden hersteld, als een bijzondere leefervaring voor ouderen die hulpbehoevend 
worden of reeds zijn? 

AANKNOPINGSPUNTEN 
Vanuit de verschillende voorstudies is besloten dat het totale complex, na 'reanimatie', 
nog steeds een eenheid zal moeten blijven vormen. Dit echter we! met een geheel an
dere uitstraling dan nu. Het complex moet voorzien worden van een andere identiteit, 
maar mag zijn verleden ook zeker niet naast zich neerleggen. Dit wil niet zeggen dat 
er een letterlijke copy van de filosofie van Hertzberger gaat volgen, maar door het ma
ken van bepaalde keuzes zal hierop worden gereageerd en zal er een standpunt over 
worden ingenomen. Daarnaast zullen de oorspronkelijke ideeen aangepast en vertaald 
worden naar deze tijd. Dit met de ervaringen van de gang van zaken in de hieraan 
voorafgaande jaren bij De Drie Hoven. Zo zal mede door de oplopende onveiligheid, 
privacy eisen en criminaliteit op een andere manier moeten worden gedacht over het 
!even in een woon zorg complex. 
Ook moet de scheiding tussen publiek en privaat worden ge-update naar deze tijd. 
De uitstraling van het complex client ook nodig onderhanden genomen te worden. 
Zowel het publiek als de bewoners kunnen zich namelijk niet meer identificeren met 
dit zeer streng ogende institutionele gebouw. Door de uitstraling te veranderen zal 
het gebouw voor zowel de omgeving (aantrekkingskracht voor bezoekers) als voor de 
bewoners (het gevoel niet uitgerangeerd te worden) weer interessant moeten worden. 
Het gebouw wordt deels teruggegeven aan de wijk, maar garandeert tegelijkertijd we! 
de veiligheid en privacy van de bewoners. De twee belangrijkste aanknopingspunten 
voor een dergelijke 'reanimatie' zijn routing en zonering. Deze twee items vormen dat 
ook de rode draad door mijn afstudeeropdracht. Om een duidelijk beeld te krijgen van 
de veranderingen die deze twee items hebben ondergaan zijn op de volgende pagina's 
zowel de routing als de zonering verder uitgediept aan de hand van een geschemati
seerde overzicht. 



Hertzberger 

De Orie HovEN 

ZONE RING 
De hierboven weer gegeven schema's geven de zonering weer van De Drie Hoven 
zoals Hertzberger <lit in 1975 voor ogen had (bovenste plaatjes) en de zonering die, 
onder invloed van allerlei veranderingen, aanpassingen en reorganisaties, momenteel 
van kracht is . De schema's !open van links naar rechts en zijn steeds vergroting van 
de figuur ernaast. Zo gaan we van situatie naar gebouw naar vleugel en als laatste naar 
de afdeling. 

Opgesomd vallen de volgende zaken op: 
In het bovenste schema, <lat van 1975, is in de situatie te zien <lat het terrein nog 
behoord tot het publieke dee! van de omgeving. In de huidige situatie is <lit, onder 
invloed van de verschuillende bebossingen, plaatsing van heggen en hagen niet meer 
het geval. Het terrein hoort niet !anger meer bij de omgeving, maar kan gezien worden 



als privaat eigendom. Als men inzoomt op het gebouw, is te zien dat de l<leuren bij de 
huidige situatie minder donker zijn dan in de tijd van het ontwerp. Dit duidt erop dat 
het gebouw steeds minder publiekelijk toegankelijk is geworden. Ook bij de vleugels 
is dit het geval. Voor wat betreft de afdeling is er weinig verandert. In het algemeen is 
dus te concluderen dat voor wat betreft de zonering van het complex het publiek steeds 
verder afgestoten wordt. 



Herlzberger 

De Orie HovEN 

ROUTING 
Voor wat betreft de routing is een vergelijkbaar schema opgesteld. De rode belijning 
is die van het publiek, de groene die van de private gebruiker van het gebouw. In de 
situatie valt direct op dat het in 1975 de bedoeling was het terrein door de buurtbewo
ners te laten doorkruizen en dat dit in de huidige situatie geheel niet het geval meer 
is. Ook voor het gebouw geldt dat de private en de publieke routes in het centrumge
bouw eerst door elkaar liepen, maar in de loop der tijd de publieke routing volledig 
uit het gebouw verdwenen is. In de vergelijking van de vleugels is te concluderen dat 
vooral de positionering van de verschillende ontmoetingsplaatsen is omgegooid. Het 
trapsgewijze verloop van Hertzberger is volledig verdwenen. Ook de positionering van 
deze ontmoetingsplaatsen is niet meer uit een bepaalde logica ontstaan. Dit maakt 
het geheel heel erg onoverzichtelijk, zeker voor de gebruiker. Ook bij de afdeling is de 
positionering de woonkamer niet meer volgens een bepaalde structuur. 



Dit alles zorgt ervoor dat (net als bij de zonering) door de reorganisaties en verande
ringen het gebouw steeds 'privater' geworden is, maar voor wat betreft de organisatie 
we! stukke minder overzichtelijk. 



relatie tussen de wijk en het winkelcentrum aan de 
oos tzijde van 'De Drie Hoven'. Dit winkelcentrum 
fungeerd als het ware als hart van de wijk 

de relatie tussen de woonwijk ten westen van het 
complex en het winkelcentrum kan versterkt worden 
door gebruik te maken van de kavel 

relatie tussen de wijk en het complex moet 
verbeterd worden, zodat er weer interactie 
plaatsvind tussen bewoner en publiek 



SITVATIE 
Uit bet voorgaande blijkt dus dater met betrekking tot de situatie van De Drie Hoven 
in de loop der tijd veel ten nadelen veranderd is . Het complex is zich namelijk steeds 
meer af gaan scheiden van zijn omgeving. Naar mijn mening kan bet nooit de bedoe
ling zijn een complex als De Drie Hoven als een dergelijk onafhankelijk lichaam in 
een wijk te laten functioneren. Ook bet feit dat de oudere en senioren van deze tijd nog 
volop deelnemen aan bet maatschappelijke !even, pleit ervoor de afstandelijkheid die 
momenteel heerst tussen beide groepen te doorbreken. Het streven is clan ook om de 
kloof tussen de buurt en de Hovenaren te verkleinen. 

Het probleem ligt in bet feit dat bet complex momenteel geen relaties meer heeft met 
andere functies binnen de wijk. Hierdoor is ook de verbintenis tussen beiden volledig 
weggevallen. Uit bet vooronderzoek is gebleken dat bet winkelcentrum, als hart van 
de wijk, een goed aanknopingspunt kan zijn om de relaties tussen De Drie Hoven en 
de omliggende omgeving in ere te herstellen. Ook bet weer openstellen van bet terrein 
van De Drie Hoven voor publiek zaI dit gewenste resultaat opleveren. 

Ik heb clan ook besloten bet terrein van De Drie Hoven te gebruiken a!s een van de 
belangrijkere onderdelen van bet totale routingstelsel van de wijk. Op deze manier 
kunnen buurt en bewoner weer dichter bij elkaar gebracht warden, waardoor er dus 
ook weer meer interactie kan plaatsvinden tussen deze beide groepen. Zoals al aan
gegeven is, is de relatie tussen de omliggende woningen en bet winkelcentrum die 
aan de oostzijde van bet complex ligt een van de belangrijkste van de wijk. Door een 
belangrijke 'verkeersader' dwars door bet complex te leggen, zal bet complex weer een 
gebruiksfunctie vervullen voor de buurtbewoners van de wijk. Hierdoor zal de afstand 
tussen buurt en complex duidelijk clan oak duidelijk verminderen. 

VORM 

Voor wat betreft de vorrntaal is de keuze gemaakt een richtingloze 'amorfe ' vorm tus
sen de vier gebouwvleugels te plaatsen. De reden dat er voor een dergelijke vorm ge
kozen is, is gebaseerd op bet feit dat hij door zijn richtingloosheid geen partij kiest in 
de tweestrijd tussen publiek en privaat. Op deze manier kan bet gebouw tegelijkertijd 
zowel publiekelijk als privaat warden opgevat of juist geen van beide. De grenzen tus
sen publiek en privaat vervagen en zijn bijna niet meer te definieren en er ontstaat ais 
bet ware een soort overlappingsgebied van beide zones (refererend aan de 'in-between 
space' van Hertzberger) Verder is er besloten, omdat routing en de scheiding tussen 
publiek en privaat een cruciale rol spelen in de verhouding tussen buurt en bewoner, 
de gebouwvorm van bet centrumgebouw grotendeels hierdoor bepaald zullen war
den. 

Door een vloeiende lijn als hoofdverkeersader tussen de woningen aan de westzijde van 
bet complex en bet aan de oostzijde gelegen winkelcentrum te introduceren, wordt de 
vorm van de noordzijde van het centrumgebouw al grotendeels bepaald. Hiernaast oe
fent ook de belangrijkste benaderingsrichtingen (noordzijde) van bet complex invloed 
uit op de vorrn van de noordzijde van bet centrumgebouw. De 'kneedbare ' vloeiende 
vorm deukt als bet ware in als gevolg van de 'druk' van de toestromende bezoekers. De 
westzijde van bet centrumgebouw daarentegen, wordt weer met name bepaald door 
de informele scheiding tussen publiek en privaat. Door de nieuw gelntroduceerde 
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(publieke)looproute tussen west en oost zal met name de noordzijde van het gebouw 
vooral als meer publiekelijk worden beschouwd. Ook het feit <lat de ingesloten hof aan 
de westzijde zich bijna compleet afsluit van zijn omgeving maakt deze keuze meer 
gegrond. Mede hierdoor is er dan ook voor gekozen de westzijde van het centrumge
bouw als meer privaat gedeelte op te vatten. 

Naast al deze bepalingen vanuit het perspectief van routing en zonering, reageert de 
richtingloze 'amorfe' vorm van het centrumgebouw tevens op de (wellicht te) strikte 
vormgeving van het oude complex. Door juist het contrast op te zoeken tussen beide 
volumes word en .... 

PROGRAM MA 

Het mag duidelijk zijn <lat, in verband met de oplopende criminaliteit en verindivi
dualisering van de maatschappij, de manier waarop Hertzberger publiek en privaat 
trachtte te combineren niet meer van deze tijd is. Echter, blijkt uit de voorstudie, ook 
zijn routing blijkt niet zo te functioneren als voorheen door Hertzberger bedacht was. 
Het bijna verplicht hebben van een bepaalde vorm van interactie is dan ook naar mijn 
mening (zelfs voor die tijd) een verkeerde keuze geweest. Het gevoel van het hebben 
van een gebrekkige privacy, maar ook zeker het niet hebben van keus of men we] of 
niet tot interactie overgaat, blijken de bottelnek te zijn in het ontwerp van Hertzber
ger. 
In de plattegronden van het nieuwe ontwerp wordt de scheiding tussen publiek en pri
vaat dan ook op een andere manier verwerkt. Er vind uiteraard we! de nodige interactie 
plaats tussen beide groepen, maar het initiatief zal volledig bij de Hovenaren komen 
te liggen. Op deze manier kan de gradatie van privacy en rust door de bewoners van 
De Drie Hoven zelf bepaald worden, waardoor deze zaken dan dus ook gelijk gewaar
borgd kunnen worden. 
Het mag duidelijk zijn <lat juist in het centrumgebouw de wegen van publiek en pri
vaat elkaar zullen kruisen. Beide hoofdverkeersaders !open hier in principe dwars door 
elkaar. Door de routing van de Hovenaren op te tillen ten opzichten van de publieke 
routing wordt het mogelijk deze twee te scheiden. Zo kan er door de bewoners van De 
Drie Hoven, zonder enige bemoeienis van het publiek, gebruik worden gemaakt van 
de private routing. Tevens maak je het op deze manier mogelijk een 'eenzijdige'over
gangsroute te introduceren waardoor de Hovenaren (al na gelang de behoefte) zich 
naar steeds publiekere zones kunnen begeven. 
Door dus hoofdverkeersaders zowel in hoogte als in richting te scheiden, is er nog 
voldoende ruimte voor de nodige interactie, maar het initiatief blijft bij de bewoners 
van De Drie Hoven. 

DOORSNEDE 
In de doorsnede komt ook weer duidelijk naar voren dat de routing van de verschil
lende groepen worden gescheiden. Voor wat betreft het private gedeelte moet duidelijk 
worden <lat er zonder de huidige looproutes en relaties tussen de verschillende vleu
gels, het gehele complex haar samenhang en dus haar essentie verliest. De belangrijk
ste looproutes van het complex worden dan ook in het nieuwe ontwerp behouden (zo 
niet verbeterd), echter we! op een andere manier worden vormgegeven. Ook moet bij 
het nieuwe ontwerp duidelijk naar voren komen <lat niet het gebouw zelf de essentie 
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van het hele verhaal is, maar de (minder tastbare) ideeen achter het gebouw. 
Verder is nog van groot belang dat het centrumgebouw zich we! moeten kunnen ver
houden ten opzichten van de streng vormgegeven grote gebouwvleugels er omheen. 
Het is dan ook zaak de massa verhoudingen tussen oud en nieuw goed te bestuderen, 
om zo het volume te kunnen bepalen welke kan concurreren met de bestaande bebou
wing. De ruimte om het centrum gebouw groter dan we! kleiner te maken is te vinden 
in zowel de hoogte, diepte als in de breedte. 

de hiervoor besproken keuzes die gemaakt zijn, kunnen ook weer in een zelfde ge
schematiseerd overzicht worden gezet als dat voor het bestaande en het ontworpen is 
gedaan . Dit overzicht is op de volgende pagina weergegeven. 
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D3H nieuwe stijl 

D3H n;euwe stijl 

ZONERING 

In de situatie is te zien <lat het terrein weer deels teruggegeven wordt aan de buurt. 
En de relaties van de wijk door het complex verbeterd worden.Het gebouw krijgt zijn 
eigen publieke(re) zones en de trapsgewijze zonering van Hertzberger wordt weer 
geherintroduceerd. Op deze manier wordt het voor zowel de buurtbewoners als voor 
de Hovenaren overzichtelijk en minder rommelig. 

ROUTING 

Ook over de routing is goed nagedacht. Door de routes zowel qua richting als qua 
hoogte te scheiden blijft het overzicht en de duidelijkheid bewaard. De trapsgewijze 
structuur van de overgangen zijn weer als duidelijk standpunt geherintroduceerd, 
waardoor het gebouw weer volledig opgehangen wordt aan een eenduidig verhaal. 
Structuur en duidelijkheid zijn weer terug in het gebouw gebracht, zodat de kwaliteit 
weer aan de wensen en eisen van deze tijd kan voldoen. 
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ZUIDVLEUGEL 

Om vanuit het meest private gedeelte van het complex te beginnen zal eerst de indivi
duele kamer behandeld worden. Hierna zal vervolgens de afdeling worden besproken 
om daarna, via de vleugel en de loopbruggen, te eindigen met het bespreken van het 
centrumgebouw. 

KAMER 
originele gevelontwerp 
Hertzberger heeft, zoals in de voorstudie is te lezen, veel aandacht besteed aan de 
verdeling van zowel de constructie als de gevelindeling van het gebouw. Alles is afge
stemd en afgeleid vande (volgens Hertzberger) meest menselijke maat van 920 mm. 
Echter komt ook uit de voorstudie naar voor dat, voor wat betreft de bouwtechnische 
staat van de gevel, er nogal wat minpunten te bespeuren zijn. Ook gebruiktechnisch 
blijkt naar verder onderzoek dat de geve] niet echte handig is. In het bijzonder de zicht
lijnentheorie die Hertzberger voor deze gevel had bedacht, blijkt in de praktijk niet zo 
te werken al voorheen gedacht werd. Hertzberger is er destijds namelijk vanuit gegaan 
dat alle zichtlijnen horizontaal !open. Dit geldt wellicht we! voor de begane grond en 
al in mindere mate de re verdieping, maar zeker niet meer voor de daaropvolgende 
verdiepingen. Als men zich namelijk op de tweede verdieping ofhoger bevind en ho
rizontaal kijkt ziet men de grond nauwelijks meer. Het uitzicht op deze verdiepingen 
is dus allerminst ideaal te noemen met een dergelijke borstweringshoogte. Men wil 
namelijk altijd graag zien water op de grond gebeurt en is vaak minder gelnteresseerd 
in de tegenover liggende gevel of eventueel zichtbare lucht. Een bijkomend probleem 
is <lat als men bij de huidige gevel naar buiten kijkt altijd een stijl in het zichtveld zit, 
waardoor het uitzicht wordt verminderd. Ook gekeken naar de wensen van de gebrui
ker functioneert de gevel niet naar behoren. Men moet hier dan vooral denken aan 
zaken als uitzicht, inkijk en regelbaarheid. Voor wat betreft de opdeling van de gevel 
in verschillende zones kan wederom gezegd worden <lat het een alleraardigst idee is, 
maar dat de praktijk uitwijst dat het niet zo werkt als van te voren bedacht is. Een com
plete gevelrenovatie is dus zeker wenselijk voor dit dee! van het gebouw. 

renovatie Kuipers Compagnons 
Enkele jaren geleden heeft het architectenbureau Kuipers Compagnons een dee! van 
de gevel reeds gerenoveerd. Deze gevelrenovatie is naar mijn mening echter te veel 
vanuit de bouwtechnische mankementen van de originele gevel ontwikkeld en is er te 
weinig aandacht besteed aan de architectuur en vormgeving van de gevel. Bouwtech
nisch zijn inderdaad alle problemen opgelost. Door de vleugel compleet in te pakken 
met een tweede schil is de gevel zowel tochtdicht, warmte isolerend als onderhouds
vriendelijk geworden. Naar mijn mening is er, voor wat betreft de vormgeving en de 
architectuur, nogal wat mis met deze gerenoveerde gevel. Architectonisch gezien is 
er namelijk weinig meer van de oorspronkelijke kwaliteiten van het origineel terug 
te vinden. De horizontale belijningen van het ontwerp van Hertzberger zijn onder 
andere volledig verdwenen. Ook de zelfindeelbaarheid van de gevelelementen is niet 
opgenomen in het nieuwe ontwerp. Daarnaast is er nog voor gekozen de gevel op bijna 
goedkope wijze 'op te leuken' met verschillende gekleurde plaatjes. Dit om de gevel 
minder massaal te laten ogen. Hierdoor verliest naar mijn mening deze gevel zijn 
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geloofwaardigheid als zijnde de juiste architectonische oplossing compleet. De zicht
lijnen daarentegen zijn vanuit de verdiepingen gezien we] verbeterd ten opzichten van 
het originele concept. Door de borstwering te verlagen en de stijl te verwijderen kan 
men door deze gevelrenovatie al beter vanuit binnen naar buiten kijken. 

eigen gevelontwerp 
Ikzelf heb ervoor gekozen de gevel vanuit de originele ideeen te gaan benaderen en 
heb wel naar zowel de architectuur als naar de bouwtechnieken de gebruikerskwalitei
ten van de bestaande gevel gekeken. 
Na bestudering van de gevel is er allereerst besloten de indeling en constructie weer 
van elkaar te scheiden. Dit om zo weer terug te gaan naar de originele gedachten van 
het IFD-bouwen waarbij ook in het originele plan de drager en de inbouw losgekop
peld waren. Dit probeer ik te doen door constructie en inbouw niet !anger in hetzelfde 
vlak te laten samenkomen, maar juist een negge te creeren. Op deze manier worden 
beide bouwdelen losgekoppeld en wordt de grootste kwaliteit van de oorspronkelijke 
gevel (de uitstraling van vrij-indeelbaar zijn, massaal, massief en groots over te ko
men) weer terug gebracht en zelfs geaccentueerd. Dit wordt nogmaals versterkt door 
samen met de zojuist besproken negge de oorspronkelijke gevelpanelen te vervangen 
door strakke glasvlakken. Om de hiervoor besproken bouwtechnisch en gebruikstech
nische redenen is er vervolgens voor gekozen een tweede huid te introduceren aan 
de binnenzijde van de oorspronkelijke gevellijn in plaats van aan de buitenzijde. Dit 
om de gevel zijn oorspronkelijke uitstraling te laten behouden en nabootsing van het 
originele voorkomen wordt. 
Door de introductie van een tweedehuid zal er in de doorsnede, ook voor wat betreft de 
installaties, veel veranderen. Om <lit bouwfysisch acceptabel te maken is er allereerst 
in de buitengevel weer onderverdeling in verschillende zones opgenomen. Deze zones 
zijn echter niet direct afgeleid van de verschillende zichtlijnen van de gebruikers, maar 
meer vanuit de algemenere gebruikstechnische eisen. Zo zijn er nu slechts twee in
stallatie- en een gebruikerszones opgenomen in het gevelelement. De installatiezones 
zorgen voor de toe- en afVoer van eventuele ventilatielucht. In de doorsnede hiernaast 
is te zien hoe <lit precies in zijn werk gaat. Naast de twee installatiezones is ervoor 
gekozen de gebruikerszone te voorzien van zoveel mogelijk glas. Dit om het uitzicht 
op alle verdiepingen (en dus ook op de hoger gelegen verdiepingen) te maximaliseren. 
Op de lagere verdiepingen kan er, omwille van inkijk en privacy, nog wel gekozen wor
den om het onderste dee! van de gebruikerszone te voorzien van een dicht paneel. De 
hoogtes van de grens tussen het bovenste en het onderst dee! van de gebruikerszone 
komen, net als de grenzen tussen gebruikerszone en installatiezone, overeen met de 
originele hoogtes van de horizontale zonering van de Hertzberger. Op deze manier 
is de kwaliteit van de originele gevel teruggebracht en zijn zowel de gebruikers als de 
bouwtechnische eisen verbeterd. 

AFDELING 
Een volgende stap in de richting van het publieke is de behandeling van de afdeling. 
Ook de afdeling wordt op dezelfde manier benaderd en dus vanuit de originele ideeen 
beredeneert, met de nodige aanpassingen waar nodig blijkt. Deze originele ideeen van 
Hertzberger zijn met betrekking tot de afdeling vooral toegespitst op de overgangen 
tussen de private en meer publiekere zones binnen het complex. In andere woorden 
voor de afdeling gaat <lit meer specifiek over de scheiding tussen de 'gangzone' en de 
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aangrenzende kamers. 
Uit de voorstudie is gebleken <lat Hertzberger de overgangen tussen privaat en pu
bliek wilde vertroebelen. Door een bepaalde overlappingzone te introduceren wordt 
de drempel tussen beide zones vervaagd en wordt het makkelijker om van de een naar 
de andere zone te geraken. Na het bestuderen van deze overlappingzone de zogehete 
'in-between space' en de gedachten hierachter blijken ze feitelijk naar behoren te func
tioneer. Mensen kleden inderdaad 'hun' dee! van de gang aan als zijnde huiskamer of 
verlenging van de woning, hoewel deze zone eigenlijk onderdeel is van het gangenstel
sel van het complex. De gebruikers van het gebouw zijn minder te spreken over deze 
gangzone. <lit is te danken aan het feit dater vanuit de gang geheel geen uitzicht naar 
buiten mogelijk is en er geen direct licht binnenkomt. Hierdoor wordt er dan ook vaak 
geklaagd over een gebrek aan licht maar vooral ook een gebrek aan orientatie. Dit moet 
dus veranderen. 
Het primaire doe! blijft een bepaalde vertroebeling van de grenzen te waarborgen, zo
als Hertzberger in zijn originele on twerp ook bedacht had. Dit vooral omdat de filoso
fie hierachter in de praktijk goed blijkt te werken. Zoals gewenst ligt het initiatief aan 
de meest private kant en kan dus de gebruiker zelf uitmaken of deze aan interactie wil 
deelnemen. In het herontwerp zal er wel meer licht in de gangzone moeten komen en 
ook het institutionele uiterlijk die een gang vaak heeft moet worden vermeden. 

Door de orthogonaal verdeelde plaatsing van de constructie-elementen is het uitgangs
punt een zeer strenge scheiding tussen de verschillende zones van de afdeling. Deze 
grenzen liggen dus vast en kunnen niet worden verplaatst. Er is daarom dan ook voor 
gekozen, onafhankelijk van deze strenge belijningen, met de inbouw de grenzen van 
de verschillende functies niet te volgen, maar juist te gaan verleggen. Dit is weerge
geven in de figuur hiernaast. De gangzone wordt op deze manier niet !anger alleen 
bepaald door de positionering van de constructie, maar ook door de plaatsing van 
de verschillende inbouwelementen. Doordat juist deze twee 'grenzen' niet overeenko
men, zal zoals gewenst de scheidingslijn tussen beide zones vertroebelen. Om <lit ver
volgens nog te versterken is er een gevel ontworpen die doormiddel van een lamellen
systeem verschillende standen van privacy kent. Zo kan de gevel veranderen van totaal 
open (maximale interactie en bijna verdwijnen van enige afscheiding) naar volledig 
gesloten (geen interacht mogelijk, geen relatie onderling). De grootte van geslotenheid 
kan worden bepaald vanuit de kamers, waardoor het initiatief weer ligt bij de meest 
private partij. Op deze manier wordt de filosofie van Hertzberger weer toegepast bij 
de scheiding tussen kamer en gangzone (al is het op een andere manier), maar zijn de 
problemen die het kende opgelost. 
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VLEUGEL 
Ook bij het herontwerpen van de vleugel moet gekeken worden wat in dit geval de 
meest passende oplossing is. Vanuit de voorstudie is er besloten dat het idee om van 
privaat naar steeds publieker te gaan naarmate men het centrum gebouw nadert, in 
ere te herstellen. De vleugel dient hier dan ook op te worden afgestemd. 
Het originele idee van Hertzberger was het nabootsen van een stad met zijn eigen 
pleintjes en ontmoetingsplaatsen, die ieder hun eigen mate van beslotenheid hadden. 
Hij praatte over de buurt, de wijk en het dorp. Door reorganisaties en kleinschalige 
verbouwingen is deze opdeling helaas voor een groot dee! verloren gegaan. Hierdoor 
bevond bijvoorbeeld het meest private dee! (de huiskamer van de afdeling) zich relatief 
centraal in de vleugel, hoewel je deze eerder aan het einde van de vleugels zou ver
wachten. Tijdens het herontwerp heb ik een heldere structuur aangebracht die volgens 
het feitelijke originele concept zal functioneren, maar wederom geilpdate is naar deze 
tijd. Zo zijn onder andere de woonkamers naar de uiteinden van de vleugels verplaats 
en de gezamenlijke functies geconcentreerd nabij het centrumgebouw. Omdat de 
buurt, de wijk en het dorp zijn vertaald in verschillende pleintjes of ontmoetingsplaat
sen kan men ook steeds meer andere mensen tegen komen naarmate men zich verder 
naar het centrumgebouw bevind. Zo is bijvoorbeeld de Zuidvleugel opgedeeld in twee 
afdelingen, met daaraan vast een zusterspost, verder is er nog een algemene dokters
praktijk te vinden en verderop zijn nog wat algemenere functies ondergebracht. 
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§ 3.3 LOOPBRUG 
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als langzame overgang tussen 
vleugel en centrumgebouw 

Zo transparant mogelijk, gebouwen 
zijn belangrijker als loopbrug 

I I I 
I I 1 I 
I I 

eigen identiteit i.v.m. belangrijkheid 
duidelijk laten zien aan omgeving dat 
routin de essentie is van com lex 

gesloten pijp met wein1g 
relatie met omgeving, kan 
gezien warden als een soort 
van barriere. 

_ / l 
overal goed zichtbaar 

twee vlakke platen zorgen 
ervoor dat het niet te besloten 
is en er ruimte is voor 
interactie met de omgeving. 



LOOPBRUG 

Vanuit de vleugels komen we aan bij de verschillende loopbruggen die ons verder 
naar het centrumgebouw zullen leiden. Bij het ontwerpen van deze loopbruggen is 
er allereerst gekeken op wat voor manier de loopbruggen moeten worden opgevat. 
De vraag is of dit nu echt overgangen van privaat naar publiek zijn en moeten ze 

dan dus ook op die manier worden vormgegeven. Of zijn het meer ondergeschikte 
verbindingen tussen twee belangrijke onderdelen van het complex? Of geven juist de 
loopbruggen de essentie van het totale complex weer? Na een grondige afweging is 

duidelijk geworden dat juist de loopbruggen belangrijke onderdelen van het ontwerp 
zijn. Niet alleen omdat het complex niet kan functioneren zonder deze loopbruggen, 

maar in eerste instantie doordat zij de essentie (routing en zonering) belichamen. 
De loopbruggen maken dus zowel geen dee! uit de vleugels als van het centrumge

bouw, maar hebben hun eigen identiteit. In het ontwerp is het dan ook belangrijk te 
laten zien dat dit het geval is.Tevens moet worden duidelijk gemaakt dat er zonder 

loopbruggen geen goed functionerend complex zou zijn en dat dus ook de loopbrug
gen essentieel zijn in het ontwerp. Om dit alles te verwerken in het ontwerp en hun 
vormgeving, is het belangrijk de loopbruggen hun eigen identiteit te geven. Belang
rijk is ook ze niet te beschouwen als onbelangrijker dan de vleugels ofhet centrum-

gebouw, ook de loopbruggen verdienen veel aandacht. 

Gekeken naar het gebruik van de loopbruggen, is het belangrijk dat ze niet worden 
gezien als barriere of drempel in de tot nog toe vloeiende overgang tussen privaat en 
publiek. Een benauwde koker of pijp is dan ook op deze plaats niet acceptabel. Dit 
zou namelijk al snel een vernauwing van de route opleveren, waardoor er al snel een 
bepaalde barriere zal ontstaan. Door in plaats van een koker twee horizontale platen 
te introduceren, wordt een dergelijke loopbrug heel anders ervaren. Het komt aller
eerst al niet zo benauwd over en er is van zelfsprekend meer interactie mogelijk met 
de omgeving. Door de 'wanden' van de loopbrug zo transparant mogelijk te houden, 
vervaagd ook hier de grens tussen privaat en publiek en worden de essentie en de ge
bruikers eisen samen in een oplossing verwerkt. 
Ook bij de loopbruggen is er gebruik gemaakt van het grid van 92ox920 mm. dit is in 
zowel de breedte, de constructie als in de gevelbeplating namelijk terug te vinden. 
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CENTRUMGEBOUW 

MASSASTUDIE 
Zoals al is aangegeven, zal er goed moeten worden gekeken naar de massaverhoudin
gen tussen de verschillende vleugels en het centrumgebouw. Het is al duidelijk dat ~r 
het centrumgebouw reageert op het bestaande, maar wil deze reactie begrepen wor
den, moeten de verhoudingen onderling natuurlijk wel kloppen. Het centrumgebouw 
moet hiervoor wel opgewassen zijn tegen de enorme afmetingen en massiviteit die de 
vleugels uitdragen. Het centrumgebouw mag zeker niet te klein worden, waardoor zij 
in het niets valt bij de vleugels . Te groot is uiteraard ook niet de bedoeling. Hierdoor 
kan het overkomen er geen respect is voor het origineel en zijn geschiedenis en het 
centrumgebouw veel belangrijker gevonden wordt dan de vleugels daar omheen. Het 
is echter juist de bedoeling dat beide alle volumes als gelijkwaardig moeten worden 
beschouwd. Door het maken van een massastudie is dan ook onderzocht welke afme
tingen het centrumgebouw dient te hebben om tot de juiste verhouding te staan met 
de omringende gebouwen. 

CONCEPT 
Nu de vorm van het centrumgebouw vanuit de massastudie bepaald en dus in grote lij
nen volledig vastligt, kan zij verder ontwikkeld worden. Zoals al eerder is vermeld, zal 
het centrumgebouw fungeren als ontmoetingsplaats tussen de buurtbewoners en de 
bewoners van De Orie Hoven. Om dit op informele wijze te laten gebeuren, is besloten 
verschillende voorzienende functies voor zowel de buurt als de Hovenaren onder te 
brengen in dit gebouw. Het centrumgebouw moet als het ware gezien worden als een 
soort marktplaats, waarin zich verschillende functies vestigen die voor zowel bewoner 
als omgeving nuttig kunnen zijn. Conceptueel gezien zou het beter zijn dat het volu
me/ het gebouw alle functies in zichzelfhuisvest in plaats van er slechts onderdak aan 
te bieden. De vergelijking met het 'spouwprincipe' is dan ook snel gemaakt. Op deze 
manier ontstaan er in principe dus twee huiden (schillen) waarbinnen (in de spouw/ 
het lichaam van het centrumgebouw) alle voorziendende functies worden gehuisvest. 
Het volume zelf neemt als het ware de voorzienende functies in zich op, waardoor het 
gebouw zelf kan dienen voor zijn gebruiker. Door deze functies een bepaalt volume/ 
of ruimtegebruik mee te geven zal de binnenschil van vorm veranderen. De buiten
schil verandert onder deze inteme invloeden echter niet. Deze is namelijk al bepaald 
door de bij het hoofdstuk situatie besproken invloeden als routing en zonering. De 
buitenvorm van het centrumgebouw wordt dus meer van buitenaf dan van binnenuit 
gevormd. De invloeden van buitenafhebben dis prioriteit boven de 'secundaire' bepa
ling die vanuit de binnenzijde worden bepaald. 
Doordat de binnenschil onder invloed van de daarin geplaatste functies wel van vorm 
verandert, ontstaat er een ruimtelijk zeer interessant lichaam, waarbij het amorfe vo
lume de voorzienende functies in zich opneemt. De al eerder bepaalde publiekelijke 
route loopt door de kem (de maag) van het centrumgebouw. Interactie tussen gebrui
ker en voorziener en dus tussen publiek en privaat zal dus ook hier een belangrijk item 
blijven, maar we! weer op informele wijze vormgegeven. 







Concept 

Stap 1 

Het centrum gebouw moet worden gezien 
als een soort marktplaats, waarin zich 
verschillende functies vestigen die voor 
zowel bewoner als omgeving nuttig kunnen 
zijn . Deze functies voorzien als het ware in 
de behoefte van de gebruiker . In de figuur 
hieronder is dit schematisch weergegeven . 

Stap 2 
Om het verhaal te versterken moet het 
centrumgebouw op zichzelf voorzienend 
kunnen zijn voor al deze behoeft. Het 
volume dient alle functies zelf te 
huisvesten in plaats van er slechts 
onderdak aan te geven . De vergelijking met 
het 'spouwprincipe' gaat gelden . Er 
ontstaan twee huiden (schillen) 
waarbinnen (in de spouw) alle functies 
worden gehuisvest. Op deze manier kan 
het volume de voorzienende functie in zich 



Stap 3 

Door deze functies volume/ruimte mee te 
geven zal de binnenschil van vorm 
veranderen. De buitenschil verandert niet 
van vorm , omdat deze meer van buiten 
wordt gevormd door onder andere de 
hiervoor behandelde routing en situatie. 
Deze hebben prioriteit boven deze 
'secundaire' bepaling. 

Stap 4 

Er ontstaat een ruimtelijk zeer interessant 
geheel, waarbij het amorfe lichaam de 
voorzienende functie volledig in zich op 
neemt. De al eerder bepaalde publiekelijke 
routing bevind zich in de kern van dit 
lichaam. lnteractie tussen gebruiker en 
voorziener en dus tussen publiek en privaat 
zal dus ook hier een belangrijk item blijven. 



PROGRAM MA 
Vanuit de verschillende loopbruggen, die zich op de tweede verdieping bevinden, 
wordt men naar het centrumgebouw geleid. Aan het uiteinde van de loopbruggen 
komt men allereerst aan bij het aula-eiland waarin eten en drinken geserveerd wordt 
vanuit de cateringstand in de spouw van het gebouw. Vanuit de aula zijn alle loopbrug
gen goed te zien vanwege hun uitzonderlijke kleur en rechte vormgeving die zich 
afzetten tegen de ronde vormen van het centrumgebouw. Op deze manier blijft de rou
ting van het complex altijd door de gebruiker en de bezoeker van het gebouw te zien en 
kan iedereen zich goed orienteren. Vanuit de centrale aula kan de Hovenaar zijn weg 
langs de twee rustig dalende hellingsbanen in het gebouw naar beneden vervolgen. De 
hellingbaan aan de oostzijde van het gebouw loopt naar een feest en hobby eiland. De 
hellingsbaan aan de westzijde van het gebouw loopt als een langzaam dalende slinger 
via een biljartruimte geleidelijk naar de begane grond van het centrumgebouw. Als 
men een wandeling maakt langs deze route zal men steeds andere dingen ontdekken, 
andere functies van het centrumgebouw kunnen bekijken en zullen er mogelijk steeds 
andere interacties plaatsvinden. Als men niet al te goed ter been is, kan er ook voor 
gekozen worden de lift nemen. Aan bet einde van de hellingsbaan bevindt zich de op 
en overslag van het centrumgebouw. De keuken bevindt zich onderin het zuidelijke 
dee! van het centrumgebouw. Als men vervolgens de spouw van het zuidelijke dee! 
van het centrumgebouw (dat gedeelte wat zich deels afscheid van de publieke route) 
uitloopt, komt men aan op de centrale ontmoetingsplaats voor de bewoners van De 
Drie Hoven. Hier treft men tevens een balie aan om het nodige toezicht te houden op 
het in- en uitstromend verkeer. Via een loopbrug is de promenade te bereiken, waar de 
Hovenaren voor het eerst echt dee! uit kunnen gaan maken van het publiek. 
Voor wat betreft het programma is er, zoals al eerder gezegd, gekozen om verschil
lende voorzienende functies in het centrumgebouw onder te brengen. Men moet hier 
denken aan zaken als een beautycenter, een buurtwinkel. een postbank, drogisterij, 
een bloemist of kiosk. Deze functies zijn allemaal langs de promenade in de spouw 
van het centrumvolume ondergebracht. De promenade is feitelijk niets anders clan 
een loopbrug die de publieke route vertegenwoordigd van west naar oost. De hoofd
entree is centraal in de noordgevel ondergebracht, daar waar het gebouw zijn hoofd 
benaderingsrichting kent. De overige ingangen zijn aan ieder uiteinde van het cen
trumgebouw te vinden. In de kelder zijn vervolgens nog enkele private functies on
dergebracht voor het goed functioneren van het complex. Men moet hier denken aan 
functies als een op- en overslag plaats, berging, werkplaats of installatieruimten. 

Op de volgende pagina's is een en ander schematisch weergegeven. 
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ruimtebenaming 
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CONSTRUCTIE 

Het mag duidelijk zijn dat bij een dergelijke gebouwvorm het constructieve ontwerp 
ook veel aandacht vraagt. er zijn dan ook, voordat er met ontwerpen begonnen is, 
veel referentiebeelden en ideeen naast elkaar gezet, om zo de verschillende toepasbare 
mogelijkheden op een rijtje te krijgen. Deze referentie beelden en ideeen zijn terug te 
vinden in bijlage 2. In deze bijlage zijn verschillende uitvoeringstechnieken van blobs 
en amorfe vormen bestudeerd. 

KELDERBAK/FUNDERING 
Ook voor de fundering en de kelderverdieping, die niet op traditionele wijze kunnen 
worden uitgevoerd, is er een studie verricht naar mogelijke constructieprincipes(bijla 
ge 2) Al in een vroeg stadium van het ontwerp is er namelijk besloten de kelderbak te 
voorzien van een dezelfde glooiende vorm als het centrumgebouw boven de grond. Dit 
omdat juist op deze manier het van te voren bedacht concept in optima forma wordt 
gerealiseerd . De in de bijlage pneu-methode bracht mij aan het denken om een vari
ant op deze uitvoeringstechniek voor de kelder te gebruiken. Allereerst moet er een 
kelderbak gegraven worden in de gewenste ronde vorm. Over de hierdoor ontstane 
ronde kuil wordt er vervolgens een waterkerende folie gelegd. Het textiel waaruit de 
monolitische dome wordt opgebouwd, is een van PVC gecoat nylon of een polyester 
textiel. Voor elke pneu-vorm wordt van tevoren het snijpatroon bepaald en geknipt 
om deze vervolgens in een productiehal aan elkaar te !assen. Dit is voor de kelderbak 
niet allemaal nodig. Er kan feitelijk een standaard dampremmende folie worden ge
bruikt, omdat er bij een dergelijke toepassing niet zoveel kracht op komt te staan als 
bij de Pneu-methode. Het textiel dient uiteraard we! aan de reguliere eisen van sterkte, 
elastischiteit, scheursterkte en duurzaamheid te voldoen. Verder moeten ze ook goed 
bestand zijn tegen eventueel ruw gebruik tijdens de uitvoeringsfase. Op deze folie 
word vervolgens de isolatie gespoten. Als isolatiemateriaal wordt vaak polyurethaan 
schuim gebruikt. Dit isolatie materiaal wordt op de folie gespoten. Voor een goede 
hechting met de folie zal er een primer gebruikt worden. Ook de folie zelf dient droog 
te zijn om het isolatie materiaal beter te la ten hechten. Naast de isolerende functie van 
deze isolatie laag wordt deze laag tevens gebruikt voor de bevestiging van de wape
ning. Om de wapening aan de isolatie te bevestigen worden er vierkante plaatjes van 
5ox50 mm met een draad in het midden, in het schuim gedrukt. Vervolgens wordt 
hierop nog een laatste schuimlaag aangebracht om zo de dekking te realiseren voor 
deze metalen plaatjes. Nadat de schuimlaag is aangebracht kan er begonnen worden 
met het aanbrengen van de wapening. Voornamelijk wordt er bij blobvormen gekozen 
voor de traditionele wapening met staven. Dit vanwege het feit dat de productie van 
kant-en-klare netten en korven vaak moeilijk is te realiseren in een gebogen vorm. 
Het spreekt voor zich dat er gezorgd moet worden voor voldoende betondekking om 
de wapeningsstaven te beschermen voor roesten waardoor betonrot kan ontstaan. Er 
moet we! gezegd worden dat, bij een dergelijke productiemethode, het aanbrengen 
van de wapening een zeer arbeidsintensief werk is. Ter plaatsen van de constructie 
lijnen zullen er verstevigingsribben worden aangebracht om zo de krachtsafdracht 
naar de bodem beter te laten verlopen. Voor wat betreft het beton kan er gezegd wor
den dater meestal gebruik wordt gemaakt van het zogehete 'shortcrete'. Dit beton is 
namelijk van <lien aard dat het prima onder een hoek en zelfs verticaal te verwerken 
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is (je zou het zelf tegen het plafond kunnen spuiten zonder daar problemen van te 
ondervinden). De dikte van de betonlaag is uiteraard afhankelijk van de grootte en het 
krachtenspel van het gebouw. Een belangrijk aandachtspunt bij het spuiten van de 
betonlaag is de verhouding tussen water en beton. Te nat beton hecht niet voldoende 
en te droog beton verwerkt over het algemeen niet gemakkelijk). Op dit beton wordt 
vervolgens als laatste de gestuukte afwerklaag aangebracht. 

Voor meer informatie over domes wordt u verwezen naar bijlage 2 van dit verslag. 

BUITENSCHIL 
Ik heb er allereerst voor gekozen de hoofddraagconstructie van de buitenschil aan 
de buitenzijde in het zicht te laten. Dit omdat een van de doelen was het volume zo
veel mogelijk richtingloos te houden, is het raster dat door de hoofddraagconstructie 
gevormd afgeleid van het originele stramienplan van Hetzeberger. De hoofdspanten 
vormen op deze manier een raster met een maasgrootte van 92oox9200 mm. Ieder 
spant loopt gelijk met een stramienlijn en volgt de buitenvorm van het centrumge
bouw. Zo ontstaan de knooppunten op het snijpunt tussen de buitenschil en de z-as 
vanuit het snijpunt van de x en y-as. Dit alles is verhelderd met een tekening op de 
pagina hiernaast. Door het overnemen van het grid ontstaat er een innige relatie tus
sen de verschillende vleugels van het oude complex en het nieuwe centrumgebouw. 
Er kan gezegd worden dat het centrumgebouw als het ware we! de regels overneemt, 
maar niet het uiterlijk van het bestaande complex. Hier wordt er dus minder naar 
het uiterlijk, maar meer naar de letter gerenoveerd. Vanuit de strenge bepalingen van 
Hertzberger is er dus toch een vrije vorm ontstaan. 
Voor deze hoofddraagconstructie is er gekozen voor houten gelamineerde Jiggers. Ui
teraard niet omdat een stalen framewerk deze overspanningen niet kan maken, maar 
meer omdat de constructie aan de buitenzijde van het gebouw in het zicht blijft en 
hout hiervoor een veel fraaiere oplossing is. Een bijkomend argument is dat door de 
keuze voor hout de blob, wat toch een vreemde vorm in het geheel zal blijven, minder 
hard, respectloos, concurrerend en futuristisch over zal komen. Hout leeft zoals men 
zegt. Door aan te nemen dat de gelamineerde Jiggers een hoogte van ongeveer 900 tot 
rooo mm nodig hebben om een dergelijke overspanning te kunnen halen, kan een 
groot deel van de Jigger aan de buitenzijde van het gebouw worden gehouden. 
Tussen deze hoofddraagconstructie van gelamineerde Jiggers worden vervolgens om 
de 920 mm, wat weer afgeleid is van het originele stramien van Hertzberger, gelijmde 
houten ribben geplaatst. Deze ribben zijn opgebouwd uit drie in de lengterichting 
verlijmde multiplex platen van 22 mm. Deze ribben hebben een dikte van ongeveer 
400 tot 500 mm waaraan zowel de buiten- als de binnenbekleding van de buitenschil 
worden bevestigd. Door het in de lengterichting verlijmen van drie multiplex platen is 
het een reele aanname dat een overspanning van ongeveer 9200 mm haalbaar is. Ech
ter in het achterhoofd houdend <lat de overspanningsrichting theoretisch deels in twee 
richtingen zal geschieden. De verlijming van de platen is nodig om op deze manier 
de naden van de verschillende met elkaar verlijmde multiplex platen te kunnen la ten 
verspringen waardoor er kan worden aangenomen dat de totale ribben zijn stevigheid 
behoudt. Veel van de afmetingen zijn op aannames gebaseerd. Het spreekt voor zich 
dat voor een verder specificatie heel veel ingewikkelde berekeningen moeten worden 
gedaan. Er is dan ook in overleg besloten van deze aannames uit te gaan. 
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BINNENSCHIL 
Voor de constructie van de binnenschil is e,r in plaats van de gelamineerde houten lig
gers van de buitenschil. gekozen voor stalen Jiggers . De belangrijkste reden hiervoor 
is, <lat door het gebruik van staal de diktes van de wanden stukke kleiner worden. 
Op deze manier neemt de binnenschil geen onnodige ruimte in . Deze stalenliggers 
worden net als bij de buitenschil het geval is op de stramienlijnen geplaatst. Omdat 
het bovenste dee! van deze binnenschil opengewerkt wordt (mede om zo licht naar 
binnen te krijgen) zal er in de 'nok' van de blob weer een raster van liggers ontstaan. 
Op deze manier worden de gebruikers/bezoekers weer herinnerd aan de relatie die 
het centrum gebouw heeft met het originele complex. Ook tussen deze stallen liggers 
worden weer de hiervoor besproken verlijmde multiplex platen toegepast. 

VLOEREN 
Ook de vloeren van het centrumgebouw zijn niet op een standaard manier te reali
seren en zal er dus een projectafhankelijke oplossing gevonden moeten worden. Er 
is gekozen om ook bij de vloeren rekening te houden met de stramienlijnen van het 
bestaande complex. Op elk stramien is er clan dus ook een hoofdligger gepositioneerd. 
Afhankelijk van de positie bevindt de ligger zich altijd tussen twee schilwanden of 
steekt hij door tot aan het einde van de promenade. Als hoofdligger is er gekozen voor 
een gecombineerde ligger van twee L-profielen met daartussen een kokerprofiel. Als 
beeindiging van de vloeren tussen de schillen ofter plaatsen van de bulustrades van de 
promenade is er gekozen voor een gelast L-profiel. Dit omdat deze liggers nooit recht 
zijn en een gewalst profiel hier dus niet kan worden toegepast. Een gewalst profiel kan 
we! worden toegepast als randbalk ter plaatsen van de buitenschil. Dit omdat de bui
tenschil 500 mm dik is en dus, bij grote delen van de huid, de kromming kan worden 
ontlopen. Dit zal stramienafhankelijk moeten worden bepaald. Tussen de verschil
lende liggers is een staalplaatbetonvloer toegepast, omdat deze ter plaatsen op maat 
kan worden geslepen alvorens het beton gestort wordt. Bij varianten als kanaalplaat en 
breedplaatvloer is <lit minder clan we! niet mogelijk. 

ALGEMEEN 
Zoals blijkt uit het voorgaande tekstdeel is er veel beslist op basis van aannames. Dit 
is mede gedaan vanwege het feit <lat een realistische berekening enkel door echte spe
cialisten gedaan kan worden. Bij elke berekening die ik hiervoor eventueel gemaakt 
zou hebben, zou men zich moeten realiseren <lat ook hier veel aannames in gedaan 
zouden zijn. Er is clan ook besloten deze berekeningen achterwegen te la ten . 
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een Eckhold machine 

links en onder: opgedikte deuren Poppo
dium M EZZ bij gesloten toestand loopt de 
huid als een geheel door 



MATERIALISATIE 

BUITENSCHIL 
Zoals hiervoor al is besproken bestaat de constructie van de buitenschil uit gelami
neerde liggers met daartussen verlijmde multiplex platen als secundaire constructie. 
Al deze constructie-elementen zijn op het bestaande 'Hertzberger grid' geplaatst. Op 
deze construcite worden vervolgens houten latten bevestigd waardoor de buitenhuid 
zijn vorm verkrijgt. Vervolgens worden er aan de buitenzijde zinken platen op deze 
latten bevestigd. De opstaande felsnaden van deze platen worden op het grid van 920 

mm geplaatst. Doordat deze plaatnaden overeen moeten komen met het grid, ont
staan er echter we! grote dubbel gekromde plaatoppervlakten. Eerst was er gekozen 
voor aluminium, echter is gebleken <lat aluminium zich minder voor dubbelkrom
men leent als <lat zink <lit doet. Uit onderzoek is gebleken <lat het dubbelkrommen 
van grote aluminium platen niet enkel kan geschieden door middel van explosie 
vervorming. Het is mogelijk de platen CNC te snijden alvorens ze dubbelgekromd 
vervormd kunnen worden met een zogehete Eckhold machine. Deze machine maakt 
dubbele krommingen door hameren in een punt. (ook bij George Pompidou in Parijs 
van Jakob+ Macfarlane is <lit op een dergelijke wijze gedaan met platen van 8oox8oo 
mm, zie bijlage 2) Het mag duidelijk zijn <lat, net als de bij de constructie, het om 
een staaltje uniek vakmanschap vraagt een dergelijke huid te kunnen realiseren. Om 
uitvoeringstechnische redenen heb ik echter besloten deze productiemethode niet toe 
te passen (al zou het in theorie we! mogelijk moeten zijn). Praktisch gezien komt een 
dergelijk realisatie echter niet in aanmerking. Vooral de specialisatie, de kleine mar
ges, beperkte dubbele krommingen van aluminium en de beperkte handzaamheid die 
komen kijken bij het gebruik van platen met een dergelijke afmeting, hebben ertoe 
geleid een andere optie te kiezen. 
Om de buitenschil beter uitvoerbaar te kunnen maken is besloten zink toe te pas
sen en tussen de opstaande felsnaden (die afgestemd zijn op het grid van 920 mm) 
meerdere kleine platen gaan gebruiken. Door de kleinere afmeting hiervan kan het 
zink makkelijker dubbel gekromd worden en zijn de platen tevens veel handzamer ge
worden. Deze tussenliggende platen worden met elkaar verbonden door een zogehete 
'platte felsnaad'. Deze naden zullen in tegenstelling tot de opstaande felsnaden niet in 
een lijn worden toegepast, maar verspringen onderling in het vlak. Hierdoor blijft het 
accent op de opstaande felsnaden liggen, welke ook gebruikt worden in de beeldspraak 
van het centrumgebouw. 

Aan de binnenzijde van de buitenschil is er gekozen voor grof geschuurd stucwerk. 
Op deze manier zal de vorm van de schil goed tot zijn rechtkomen en als een monoliet 
geheel gaan werken. Ook de daglichtopeningen in de buitenschil zijn voornamelijk 
hoog in het lichaam geplaatst, om zo de massiviteit van het centrumgebouw zo min 
mogelijk aan te tasten. Om dezelfde reden zullen ook de verschillende toegangsdeu
ren op een dusdanige manier worden gerealiseerd. Het moet zo zijn <lat ze bij dicht
stand bijna op gaan in de schil. Een vergelijkbare oplossing is te vinden bij poppodium 
Mezz van Erick van Egeraat te Breda, waar men de deuren heeft opgedikt en bekleed 
met koper. 



Jean-marie TjiBaou Cultural center met de houten gevelbek.le
ding die naar boven toe uitwaaierd (detail: ook hier wordt een 
houten constrcutie buiten toegepast) 

merbau latten vorrnen de binnenschil van 
het centrumgebouw 



BJNNENSCHIL 
Voor de binnenschil is er gekozen voor bet bekleden met merbau latten hierdoor krijgt 
zal de binnenschil zich afscheiden van de buitenschil en warm overkomen (bijna hui
selijk). Zoals al eerder aangegeven wordt de binnenschil naar boven toe opengewerkt 
(te vergelijken met de buitenhuid van bet Jean-mane TjiBaou Cultural center van 
Renzo Piano). Op deze manier komt de constructie van de binnenschil in bet zicht te 
liggen en is er gelijkertijd de mogelijkheid tot bet binnenhalen van daglicht in de kern 
van bet gebouw. Echter blijft zo de vorm van de binnenschil we! duidelijk zichtbaar. 
De eventuele openingen in de binnenschil zullen warden gemaakt door de latten een 
kwartslag te draaien. Zo blijft de materialiteit van de schil behouden, maar kan er we! 
doorheen gekeken warden. De deuren zullen ten slotte op een zelfde manier warden 
gemaakt als die in de buitenschil. 

VLOEREN 
Zoals reeds besproken is, is er voor de vloeren gekozen voor een staalplaatbetonvloer. 
In de spouw zal deze enkel warden afgevlinderd op de grofheid van de spouw 'te be
nadrukken. De naden ter plaatsen van de hoofdliggers blijven in bet zicht om zo nog
maals de orthogonale verdeling te accentueren. Voor de vloeren in de kern van bet 
gebouw is er gekozen voor een gietvloer. Voor de promenade zal er een wat zakelijkere 
kleur warden gekozen als voor de re verdiepingsvloer. Tot slot warden de vloeren aan 
de onderkant afgewerkt met cementstuc.Het staalwerk wat in bet zicht blijft zal war
den gegalvaniseerd. 

LOOPBRUGGEN 
De loopbruggen moeten een zowel qua kleur als qua materialisatie afsteken tegen de 
voornamelijk gebruikte grijstinten van zowel bet centrumgebouw als de vleugels. Voor 
de loopbruggen is er dan ook voor gekozen rood gemoffelde aluminium beplating toe 
te passen. Op deze manier krijgen de loopbruggen bun eigen identiteit en kunnen ze 
niet meer gezien warden als onderdeel van ofwel bet centrumgebouw ofwel van de 
vleugels . Om de relatie van alle verschillende gebouwen toch te waarborgen is er oak 
voor de loopbrug een belijning gekozen welke gebaseerd is op bet originele grid van 
920 mm. Om bet idee van de twee platen (zie hoofdstuk over loopbruggen) te verster
ken loopt de gevelbekleding zoveel mogelijk door. Zo is oak bet plafond voorzien van 
geperforeerde aluminium platen en !open de platen oak door over bet dakvlak. Voor 
de vloer is <lit echter niet wenselijk en is er daarom gekozen een gietvloer in dezelfde 
kleur als de gevelbekleding toe te passen. 

ZUJDVLEUGEL 
De buitenzijde van de zuidvleugel is volledig van beton (de bestaande constructie) en 
glas. Aan de binnenzijde van de buitengevel is er gekozen voor een houten vliesgevel
systeem die gevuld kan warden met glas ofblank gelakte houten beplating. verder zijn 
de scheidingswanden wit gestuukt met aan de onderzijde een zwart geverfde teruglig
gende plint. Aan de bovenzijde is weer glas toegepast. Voor bet plafond is er gekozen 
voor een strekmetalen koelplafond. voor de vloeren is er gekozen voor een linoleum 
vloer in zowel de gang- als de kamerzone. 
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EVALUATIE 

PRODUCT 

Met het uiteindelijke verkregen product denk ik een antwoord te hebben gegeven op 
de bij aanvang opgestelde probleemstelling. Het complex heeft een complete transfor
matie ondergaan, waarin de vooraf geconstateerde probleemvelden in een sluitende 
oplossing zijn verwerkt. 
Doordat er zowel een grote relatie is tussen het centrumgebouw, de loopbruggen en de 
vleugels, als <lat ze tegengesteld zijn aan elkaar, is er een spannend ontwerp ontstaan. 
In <lit on twerp wordt zowel de samenhang van alle volumes als het contrasterende er
van geaccentueerd. Door (een gradatie van) renovatie toe te passen is er zo een gebouw 
ontstaan die zowel heden, verleden als toekomst in zich meedraagt en geen van deze 
tijden ontkent. De oude situatie krijgt niet alleen een nieuwe impuls, maar door het 
samengaan van beide, is er ook een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Voor wat betreft 
de vormgeving kan gezegd worden <lat het project aan de vooraf gestelde randvoor
waarden voldoet. 

Als gekeken wordt naar de bouwtechnische realisatie van het centrumgebouw, moeten 
er geconstateerd worden <lat er nog relatief veel niet traditionele handelingen moeten 
worden verricht om het gebouw te realiseren. Niet alleen kostentechnisch kan dit voor 
problemen zorgen , ook uitvoeringstechnisch zal er een knap staaltje vakmanschap 
moeten worden verricht. Dit is echter een veel voorkomend probleem bij dubbel-ge
kromde gebouwen. 

Over de constructieve uitwerking ben ik tevreden, aangezien <lat de constructie het 
ontwerp door zijn vormgeving versterkt en volledig is afgestemd op de gebouwvorm 
van het centrumgebouw. Dit samen maakt het naar mijn mening tot een uniek geheel. 
Er moet echter we] bij gezegd worden <lat het constructieve ontwerp grotendeels geba
seerd is op aannames. Een realistische berekening van de constructie is, vanwege zijn 
complexiteit, door mij niet gedaan. Vanuit het logisch denken zijn er daarom verschil
lende keuzes gemaakt, vanuit waar de uitwerking van de constructie is gestart. Of deze 
aannames een goed benadering zijn van de werkelijkheid zal moeten blijken. 

Voor wat betreft de afstemming van de verschillende disciplines kan gezegd worden 
<lat alle disciplines in het ontwerp samenwerken om uiteindelijk tot een eenduidig 
resultaat te komen. Ook zijn alle disciplines zo op elkaar afgestemd <lat ze elkaar, 
maar met name het architectonisch verhaal versterken. Over <lit resultaat ben ik dus 
ook zeer tevreden en denk <lat ik op deze manier een goed eindproduct heb kunnen 
realisren. 

PROCES 

Over het proces van mijn afstuderen kunnen zowel positieve als minder positieve pun
ten worden aangehaald. Allereerst ben ik bewust begonnen met een lange zoektocht 
naar een geschikt onderwerp en bijpassend object voor mijn afstudeerproject. Dit om
dat ik wilde voorkomen <lat, door het te snel maken van keuzes, dingen achteraf tegen 



zouden vallen. Mede hierdoor heb ik me bij de keuze van het onderwerp volledig laten 
leiden door een combinatie van eigen interesses en de actualiteiten. Deze speurtocht 
heeft weliswaar veel tijd in beslag genomen, maar zondermeer zijn vruchten afgewor
pen. 
Na mijn begincolloquium ben ik voortvarend van start gegaan met het maken van 
de analyse van het bestaande complex. Door tegenvallende medewerking van vooral 
de gebruiker van 'De Drie Hoven' heeft deze onderzoekende fase meer tijd in beslag 
genomen als <lat ik had gehoopt. Nadat echter de informatiestroom op gang was geko
men, kon de verloren tijd deels weer ingehaald worden. Een grondig vooronderzoek 
was hier uiteindelijk het resultaat van. 
Nadat de conclusies uit het vooronderzoek getrokken waren, is het proces redelijk 
vloeiend voorlopen. Het ontwerp werd gemaakt waaraan de bouwtechnische en con
structieve realisatie deels parallel liepen. 
Jammer vind ik we! <lat, door de grootte van het project, het niet helemaal gelukt is al
les tot in de puntjes uit te werken. Ik had graag laten zien dat, door het doorvoeren van 
een eenduidige theorie tot in deze kleinste puntjes, het ontwerp als maar duidelijker 
en sterker wordt. Nu is het aan het eind van de rit tot een 'richting geven aan' geko
men. Zelfvind ik <lit erg jammer, maar weet <lat het bij een project van dergelijke om
vang niet anders kan, gekeken het tijdsbestek waarin het gemaakt dient te worden. 

Al met al kan ik terugkijken op een voor mij interessant en geslaagd afstudeerproject. 
Het is voor mij dan ook een mooie afsluiting van mijn schoolcarriere geweest en hoop 
nu een interessante baan te kunnen vinden, waarin de combinatie van architectuur en 
bouwtechnisch ontwerpen een belangrijke rol speelt. 
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BIJLAGE 1: RENOVATIE 



GESCHIEDENIS 

In r93r (twee jaar voor CIAM), brachten de professionele organisaties voor monumen
tenzorg een document uit met de naam "Charter van Athene". Hierin propagandeerde 
zij bij restauraties een afteesbaar contrast tussen oud en nieuw. De monumentenzorg, 
die traditioneel als vijandig aan ontwerpers wordt beschouwd , droeg zo bij aan de on
stuitbare opkomst van contrast. Dit onderstreept dat contrast beschouwd werd als een 
didactisch principe en een streven naar duidelijkheid en niet als een marinetti-achtige 
oproep tot het verbranden van mu sea en kerken. 

In de decennia na de oorlog verkozen de meeste architecten van moderne signatuur 
en hun opdrachtgevers een hard en eenduidig standpunt: eigentijdsheid werd der
mate belangrijk dat de historiciteit van het oude gebouw geen initierende rol kreeg 
in het tot stand komen van het nieuwe ontwerp. De strategie van contrast kreeg een 
karikaturale platheid, die het in het vooroorlogse modemisme nog niet bezat. Op deze 
architectuur-van-contrast vormde slechts de Delftse School ontwerpen een uitzonde
ring door de andere extreme pool te kiezen , die van het historiserend bouwen. Deze 
keuze belicht de tweespalt in de architectuur van de jaren vijftig en zestig. 

In de overwegend door formeel contrast gekenmerkte manier waarop het naoorlogse 
functionalisme met oude gebouwen omging werd via twee wegen verandering aange
bracht. In de eerste plaats voltrok zich rond r960 een verandering in de internationale 
architectuurtheorie die zijn sporen naliet in de Nederlandse architectuurpraktijk. 
De nieuwe generatie modernisten in Team X zette in r959 haar visie van het moder
nisme tegenover de 'oude'. Hun belangrijkste bijdrage wat betreft re-architecture was 
dat ze tegenover de generaliserende concepten van 'de generatie van r930' het idee van 
uniciteit plaatste. Terwijl in de herolsche periode bestaande gebouwen en steden wer
den vervangen door algemene concepten, verkoos Team Ten de 'time-conscious tech
niques of renewal and extension derived from the recognition of te positive ecological 
trends to be found in every particular situation'. Met deze (metabolistische) opvatting 
van geschiedenis als een groeiproces werd een venster geopend naar specificiteit van 
de locatie als voedingsbodem voor het ontwerp. 
De onuitgevoerde verbouwing door Herman Hertzberger van de Broerkerk in Gronin
gen tot universiteitsbibliotheek (r975) was typerend voor de opvattingen van (Team 
Ten dochter) Forum over de bestaande stad , met name voor de invloed van de psy
chologie en sociologie. In tweede plaats werd door de Torro Valasca van Ernesto Ro
gers (r958) in Milaan het startschot gegeven voor een heetgebakerde discussie binnen 
Team Ten over de betekenis van de historische stad voor de modeme architectuur (tot 
dan toe nog een non-issue) . De pre-moderne vonngeving van deze moderne kantoor
en woonftat bracht Bakema tot het verwijt aan Rogers: 'You are resisting contemporary 
life'. 

Het lokale, de interessen voor transformatie en groei van Team Ten enerzijds, en het 
historisch onderzoek van de Italiaanse en later Franse architecten en historici ander
zijds, hebben bij het architectonisch denken de weg bereid voor een complexe en ge
laagde analoge attitude ten opzichte van Re-architecture, waarin de geschiedenis opge
vat wordt als een opslagplaats van vorm en kennis. 
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In de Nederlandse theorie werd dit buitenlandse gedachtegoed gelntroduceerd via Un
gers'ontwerp voor de TU Twente (1967) en het Kop van Zuid ontwerp van Rossi en 
het bijbehorende onderzoek door Donald van Dansik, Jan de Graaf en Wim Nijenhuis 
(1983) Daarbij waren er steeds pleidooien van de architectuurhistoricus Ed Taverne 
voor een serieuze rol van historisch onderzoek in de architectuur. 

een authentiek-Nederlandse inbreng in de debatten over de historische context werd 
zichtbaar met de stadsvemieuwingen, een operatie die niet architectonisch, maar so
ciaal-politiek werd geformuleerd. Aldo van Eyck en Theo Bosch herintroduceerde een 
kleinschalige stedelijke morfologie in de door metro-aanleg verwoeste Nieuwmarkt
buurt in Amsterdam, die haar icoon werd van de architectuur en stedenbouw van de 
jaren zeventig. De herolek van 1970 (van het terugvinden van de sociaal-kritische posi
tie van de architectuur) is sindsdien in diskrediet geraakt door haar in architectonisch 
opzicht teleurstellende voortbrengselen. De aandacht voor de gebouwde geschiedenis 
van de stad bleef oppervlakkig en vooral gericht op een zo efficient en economisch 
mogelijk hergebruik. Het bouwen voor de buurt en het verwante contextualisme bete
kende echter voor het grote publiek, de overheden en de institutionele opdrachtgevers 
een keerpunt en maakte duidelijk dat het behoud van de historische stad eerbiedwaar
dig is en bijdraagt aan een 'gewaardeerd leefmilieu'. Woningbouwverenigingen, ge
meentelijke instanties en architecten stemden hun denken, werkwijze en organisatie 
af op deze nieuwe cultuur, die enorm verschilde van de woningproductie van de jaren 
zestig. Van deze expertise is in vele hergebruikprojecten in de jaren tachtig en negen
tig dankbaar gebruik gemaakt. 

Twee projecten markeren achteraf gezien een belangrijke censuur in de verhouding 
tussen geschiedenis en architectuur. De breuklijn ligt rond 1980 en de projecten zijn 
de Tweede Kamer-prijsvraag en het ontwerp voor de koepelgevangenis van 0.M.A. 
(beide verder in het verslag te lezen) 

Tegenwoordig kunnen we zien dat de figuur van contrast aan betekenis verliest. Ar
chitecten en opdrachtgevers vatten de toevoegingen van een nieuw dee! aan een oud 
gebouw eerder opals een analoge opera tie, die continulteit met het verleden bezit. Met 
dit uitgangspunt is de ervaring van de nabijheid van de historie een kwaliteit die men 
nastreeft. Oud en nieuw staan niet dialectisch tegenover elkaar, maar worden gelijktij
dig en gelijkwaardig naast elkaar geplaatst. 
Dit kan op een eenvoudige manier, door delen van de gevel ofhet karkas van het oude 
gebouw zichtbaar te laten en als het ware te exposeren binnen de omhulling van het 
nieuwe gebouw. In dit geval wordt het historische materiaal plotseling het decor waar
tegen de nieuwe architectuur zich afspeelt. 
Dit exposeren, van mise-en-scene van oud en nieuw, lijkt we! een poging om iets te 
bereiken wat de historicus Krank Ankersmit noemt 'de historische ervaring'. Hij be
schrijft deze als een onvoorspelbaar moment van intimiteit met het verleden. Niet 
een inzicht, waardoor met plotseling iets begrijpt, samenhang ontdekt, maar een on
beheersbaar moment waarin de geschiedenis gevoeld en ondergaan wordt, een 'kort
stondige opheffing van de tijdsdimensie'. Vanwege zijn subjectieve karakte lijkt het 
onmogelijk deze historische ervaring te plannen. 
Behalve het intellectueel vraagstuk is Re-Arch ook een kwestie van techniek en mate
riaal. De tendens bestaat om algemene theorieen los te laten bij Re-Arch en om een 



uniek en specifiek uitgangspunt in het oude gebouw te zoeken: soms kleur, detail· 
lering of materiaal, soms de omgeving of het landschap. Ontwerpers speuren in het 
oude gebouw naar latente architectonische kwaliteiten. Het nieuwe ontwerp vind zijn 
beginpunt misschien clan we! niet bij een overkoepelend concept, maar misschien we! 
bij het kleinste detail. Nietzsche zegt <lat historici zich niet bezig moeten houden met 
algemene wetten, maar met "het bloemrijk beschrijven van bekende thema's, doodge
wone deuntjes misschien, teneinde ze boven de alledaagsheid uit te tillen en te verhef
fen tot alomvattende symbolen om zo een wereld aan wijsheid macht en schoonheid 
in die oorspronkelijke thema's te la ten doorklinken". Dit klinkt als een manifest voor 
een nieuwe ontwerphouding die we hyperpragmatisch kunnen noemen. 

Meer in het algemeen kunnen we zien <lat de terminologie, die gebruikt is in de dis
cussie over nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen, aan vernieuwing toe is. Juist 
het woord respect blijkt door zijn nietszeggendheid het denken over deze materie te 
frustreren. Het is een normatief dogma, <lat in het rijtje thuishoort van eigenheid, 
eigentijdsheid en herkenbaar beeld. Maar wat is er mis met bevriezing, imitatie en 
nostalgie? En aan de andere kant, met Koolhaas en zijn "Fuck the Context" 

Een tijd lang is het marketing·toverwoord 'reversibiliteit in het !even geroepen. Het 
l<linkt als de vertaling van tijdelijkheid naar de opgave van interventies: de nieuwe 
ingreep is altijd weer terug te draaien, omdat deze het oude gebouw niet wezenlijk 
verandert. Dit argument lijkt echter meer bedacht te zijn om ingrijpende voorstellen 
te verzachten, clan om daadwerkelijk op zijn kwaliteit van tijdelijkheid aangesproken 
te worden. 
De aansluiting op recente architectuur zit eerder in het idee van gelaagdheid, pluri· 
formiteit en bet verdwijnen van generalistische en normatieve ontwerpprincipes. Juist 
gelaagdheid en juxtapositie zijn te koppelen aan het idee van de historische ervaring. 
Door het koud tegen elkaar aan zetten van objecten of door wrapping met translucente 
materialen kunnen zich onvoorspelbare fricties en paradoxen aandienen. Deze dienen 
niet opgelost of tot synthese gevoerd te worden, maar bieden zoals ze zijn een nieuwe 
vorm van harmonie en nabijheid . Het doe! van Re-Arch is hoe dan ook iets manier 
<lat het oude en bet nieuwe overstijgt. Wanneer de geschiedenis niet ingeperkt wordt 
door een beleefdheidslogica kan zij zich onverwachts aandienen, zoals de historische 
ervaring dat doet: als iets <lat nieuw is. 
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REFERENTIES 

DE BEURS VAN BERLAGE 
Een goedvoorbeelden van een 'nieuw ontwerp voor een oud gebouw' is uiteraard de 
Beurs van Berlage in Amsterdam. Dit gebouw werd op gedurfde wijze aangepast ten 
behoeve van de nieuwe functie . In eerste instantie werd er het idee geopperd om te 
kiezen voor een brave, onopvallende aanpassing. Dit idee werd echter radicale afgewe
zen en leidde uiteindelijk tot een inspirerende confrontatie tussen het oude en nieuwe. 
Door deze confrontatie worden de oorspronkelijke kwaliteiten van het gebouw zowel 
geactualiseerd als gerespecteerd. 
Het gebouw, welke bijna een eeuw gel eden gebouwd werd, is vanaf 1990 toegankelijk 
geworden voor zowel kunst als muziekminnend publiek. Toen de laatste beursfunctie 
in 1987 verhuisde kon het gebouw eindelijk de taak vervullen die Berlage al in gedach
ten had toen hij het ontwierp; een 'Palazzo Publico', waarin alle kunsten verenigd zou
den kunnen worden. De renovatie en aanpassingen van de Beurs van Berlage voor het 
Nederlands Filharmonisch Orkest door Pieter Zaanen heeft het lange traject afgeslo
ten naar de realisatie van een passende nieuwe bestemming voor een van Nederlands 
belangrijkste architectuurmonumenten. 
Zoals vaker in de omgang met monumenten met grote cultuurhistorische waarde is 
ook dit ontwerp mede bepaaid door een met veel retoriek uitgedragen tactiek van re
versibiliteit. In de voormalige graan- en effectenbeurzen zijn in 1990 een concertzaal 
(voorheen WANG-zaal, nu Yakult-zaal, 700 plaatsen) en een repetitiezaal (AGA-zaal, 
200 plaatsen) gerealiseerd, die het bestaande gebouw geheel in tact hebben gelaten 
en zelfs geheel ongedaan te maken zijn. De verbouwing behelsde, naast deze twee 
zalen en de inrichting van bijbehorende ruimtes, de herinrichting van het cafe en de 
verplaatsing en aanpassing van de hoofdingang aan het Damrak. De nieuwe inrichting 
citeert een aantal karakteristieken van de oudbouw. De kleuren blauw en gee! zijn 
overgenomen uit de decoraties van Berlage en de tegeltableaus van Toorop. Daarnaast 
is in de meubelontwerpen en decoratie veelvuldig gebruik gemaakt van de Egyptische 
driehoek waarop Berlage de gevelcompositie als totaliteit baseerde. 

Om de twee zalen tegelijkertijd te kunnen gebruiken werd het probleem van geluids
dichtheid bepalende voor het ontwerp. Na onderzoek bleek dat het isoleren van de 
scheidingswand tussen de zalen de ruimte teveel be1nvloeden. Een logische oplossing 
lag in het bouwen van de repetitieruimte als een zaal in een zaal. Op deze wijze kon
den de wanden onaangetast blijven. Zaanen ontwierp samen met constructeur Mick 
Eekhout en akoestisch specialist Rob Metkemeijer een glazen doos die diagonaal in de 
ruimte geplaatst werd. 
De glazen wanden zijn 'afgespannen', zodat zo min mogelijk constructie-elementen 
het zicht belemmeren. Het ruimtelijke vakwerk dat het glazen plafond draagt, de ko
lommen en de schoren zijn alien aan de binnenzijde van de doos verwerkt. Dit om zo 
de buitenkant zo neutraal mogelijk te houden ten opzichten van zijn omgeving. De 
glazen panelen zijn verder nog aan elkaar geschakeld en hangen feitelijk als een soort 
van gordijn aan de constructie. 
Zijn architectonische expressie ontleent de zaal aan de materiele eigenschappen van 
glas en staal, maar tegelijkertijd ook aan het immateriele aspect van glas. Hiermee sluit 



de zaal aan bij Berlage's paging het natuursteen, baksteen en staal van zijn buitenge
vel zoveel mogelijk van massa te ontdoen met een plat en grafisch effect. Zaanens gla
zen doos staat echter in het gebouw, waar Berlage's gevels juist zwaar tektonisch en 
zoekend naar het contrast met de glazen en ijzeren dalconstructie. Dit contrast wordt 
op deze manier door Zaanen feitelijk op de spits gedreven. 
Het gelamineerde en getinte glas, geeft onder invloed van het veranderende licht ver
schillende verschijningsvormen aan de zaal. Wanneer de zaal namelijk niet in gebruik 
is heeft het glas een hoge reftectiewaarde, waardoor de glanzende zwarte doos de om
geving gaat domineren. Zadra het publiek echter de doos binnengaat, is de verlichting 
zowel binnen als buiten de doos gelijk, waardoor het glas zijn maximaal transparantie 
krijgt. Dit zorgt ervoor dat de wanden als het waren compleet wegvallen en de omlig
gende architectuur van Berlage het interieur gaat bepalen. Als tijdens de voorstelling 
het omringende licht gedoofd wordt, warden de wanden vanuit binnen ondoorzichtig, 
vanuit de buitenkant gezien warden ze echter juist transparant, waardoor de zaal het 
stralend middelpunt vormt. 
De ontworpen doos vormt op deze manier in elke gedaante een contrast met de archi
tectuur van Berlage. Wilde Berlage het wezen van 'de muur' tonen in zijn matte naakt
heid, de gordijnwanden getuigen respect aan de oude meester door het toevoegen van 
een blinkend beeld van transparantie. Hierdoor word en de oorspronkelijke kwaliteiten 
van het gebouw dus geactualiseerd en tevens gerespecteerd. 
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TWEEDE KAMER 
Het on twerp voor de nieuwe Tweede Kamer was een nationaal gewetensvraagstuk, ge
kenmerkt door drama en chaos. De kern van het probleem was de verhouding tussen 
oud en nieuw, concreet gezegd tussen het bestaande Binnenhofcomplex en de nieuw
bouw. De eerste prijsvraagronde werd een drama, omdat geen van de III inzendingen 
door de jury goed werd bevonden. 
Het plan <lat O.M.A. instuurde werd afgewezen vanwege de inbreuk die het maakte op 
bet Binnenhof met een volume <lat van opzij het complex binnendrong. Het on twerp 
kwam voort uit een door Koolhaas kitschparano!de analyse van de Nederlandse sa
menleving. Het deed met ons democratische bestel hetzelfde als Rem Koolhaas ' boek 
Delirious New York voor het Manhattan van de jaren twintig had gedaan. Het ontwerp 
was een montage van de attributen en excessen van de Nederlandse democratie, met 
ondermeer een smoke filled room, en een zitkuil voor inspraakgroepen. 
Na de afurijzing van <lit plan ging het zijn eigen ]even leiden. Dit kwam onder andere 
door de grote waardering die ervoor ontstond onder architecten, intellectuelen, kun
stenaars en Haagse belangengroepen, Maar met name de invloed die het kreeg op de 
winnaar van de volgende ronde, Pi de Bruyn zorgde voor veel tumult. 
Bij deze volgende ontwerpronde sprak vooral de tegenstelling tussen de Bruyn's ont
werp en <lat van Groep 5 tot de verbeelding. Dit laatste plan bracht de kleinschaligheid 
uit de stadsvernieuwing op het Nederlandse parlement over en versmalde het plein 
aan de Hofsingel tot een buurtstraat. Hoewel <lit plan de meeste steun kreeg (ook van
uit het parlement) , maakte rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra korte metten met deze 
vorm van bouwen voor de buurt op nationaal niveau. Dit deed hij door midden in de 
helse discussie het plan van Pi de Bruyn naar voren te schuiven, welke op <lat moment 
gezien werd als een gewaagde vorm van 'autonome architectuur'. 
De Bruyn heeft nooit ontkent Koolhaas ' (in retrospectief gelauwerde) ontwerp als re
ferentie te hebben gebruikt, vooral in de richting en de plaatsing van de plenaire zaal. 
Echter hebben de twee meest opvallende kenmerken van de Bruyn's gebouw (De re
presentatie van het bestuur en het stedenbouwkundige gedrag van het gebouw) niet 
veel met het ontwerp van O.M.A. te maken. De openheid van bet overheidsapparaat 
wordt gerepresenteerd in de binnenstraat, de uitnodigende glazen deuren en de grote 
perstoren. Stedenbouwkundig is het gebouw als een kitvoeg tussen het bestaande 
complex en de gebouwen aan de Lange Houtstraat aangebracht. 
Vee) concepten als: kleinschaligheid als symbool voor aanpassingen aan de geschiede
nis, bouwen voor de buurt als sociale basis voor architectuur, contrast als exclusieve 
vorm om om te gaan met het bestaande en tenslotte respectvol afstand tussen oud en 
nieuw leken met de Tweede Kamer-prijsvraag ten graven te zijn gedragen. 
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HOLLAND CASINO BREDA 
Als en casino in een rijksmonument moet worden gehuisvest, wordt de ontwerpop
gave een stuk moeilijker. Het interieur krijgt een historische dimensie en daardoor 
moet het stereotype beeld <lat bij een casino uiterlijk hoort, worden herzien. Naast de 
opgave van intergratie van de specifieke sfeer van een casino met de historische om
geving, werden de ontwerpers ook geconfronteerd met een complex programma van 
eisen. De opdrachtgever stelt hoge eisen aan de veiligheid, van zowel eigen personeel, 
bezoeker en de (soms grote) geldstromen. 
De U-vromige vorm van het originele kloosterkazerne bestaat iot een middeleeuwse 
kloostervleugel met kerk en bijgebouwen en een kazernevleugel uit de negentiende 
eeuw. De open zijde van de U-vorm wordt afgesloten door het Chasse theater van 
Herman Hertzberger. Het architectenbureau Kraaijvanger-Urbis heeft onder leiding 
van Dirk Jan Postel een restauratieplan opgesteld en een ontwerp gemaakt waarmee 
de originele binnentuin overdekt wordt. Deze stalen constructie staat geheel vrij van 
het bestaande gebouw en bezorgd deze dan ook geen extra belasting. Om de externe 
hoogte die deze overkapping heeft enigszins in belevingswaarde te verkleinen is met 
een lamellenconstructie het dak in het centrum lager dan aan de randen. 
Onder de centrale zaal licht een kelderverdieping. Het ontwerpplan voorziet in een 
functionele zonering van verleden, heden en toekomst, die deels overeenkomt met de 
historische structuur van het complex. Alie nieuwe elementen zijn losgehouden van 
het oorspronkelijke gebouw, zodat de originele vorm (en materiaalstructuur) zichtbaar 
blijft.De binnenmuren zijn gereinigd en worden geaccentueerd met een felle verlich
ting. In het ontwerp zijn ontdekkingen die tijdens de uitvoeringswerkzaamheden zijn 
tegengekomen snel verwerkt. Zo is een dee! van de historische 14de eeuwse kerk fun
dering in de vloer verwerkt en nu nog steeds zichtbaar door het verwerken van glas
stroken in de nieuwe vloer. 
De oude kapel doet functie als multifunctionele ruimte, wat mogelijk wordt gemaakt 
door het gebruik maken van losstaande meubels.Ook hier zijn oude muurschilderin
gen teruggevonden en zijn verwerkt in de nieuwe wandafwerking. 
Aan de complexe infrastructuur van elektra en databekabeling is veel aandacht be
steed. deze is evenals de luchtbehandeling ondergebracht in de 60 cm dikke vloer. 
Door deze verhoogde vloer behoudt het casino zijn flexibiliteit. Deze :flexibiliteit is ook 
verwerkt in de bars, zelfs de water en drankvoorziening is namelijk versleepbaar. 
Voor het interieur kan zeker gesteld worden <lat er veel eerbied is getoond voor de 
bestaande architectuurhistorie. Er is een on twerp gemaakt waarin het lastige program
ma van eisen als totaalpakket is verwerkt. Ingrepen zijn met respect gemaakt, waarbij 
vaak ook nog moderne materialen worden gebruikt. Hier moet bij worden vermeld <lat 
in het oorspronkelijke concept-ontwerp meer ingrepen waren opgenomen maar niet 
werden goedgekeurd door zowel de gemeente als de Rijksdienst. De architect onder
vond veel hinder vanuit beide overheidsinstanties. Het meest vervelende was nog we! 
<lat er twee verschillende eisenpakketten werden opgesteld. 
Vanuit de monumentenzorg zijn ook zeer extreme eisen gesteld. De originele dakcon
structie is namelijk nog in zo'n goede staat dat deze zoveel mogelijk is behouden en 
zelfs bewust in beeld is gebracht. In de oude kapel is de dakconstructie gerestaureerd 
en geconserveerd, waarna hij onder een nieuwe (betere) dakconstructie is terugge
plaatst. Constructief gezien heeft hij geen enkele waarde, maar speelt zeker in de bele
ving van de bezoeker een belangrijke rol. 
In een andere situatie is er door de monumentenzorg geeist dat een oorspronkelijk 



dakspant dat moest wijken voor de installaties van de keuken in zijn totaliteit moest 
worden geconserveerd en in een beschermende situatie moest worden bewaard. Puur 
met de gedachte dat, mocht het casino ooit nog vertrekken, het spant weer terugge
plaatst kan worden: retrostyling. 



KOEPELGEVANGENIS ARNHEM 
In plaats van de afsluiting van het oude, leidt het ontwerp voor de koepelgevange
nis in Arnhem door O.M.A. (1980) eerder een begin van een nieuw concept in. De 
relatie met het oude wordt niet !anger uitsluitend omschreven als een formeel pro
bleem; het ontwerp verhoudt zich tot de betekenis en het idee van het gebouw. Dit 
bracht Hans van Dijk ertoe het project te omschrijven als een vorm van conceptuele 
monumentenzorg:'een strategie om het bestaande niet zozeer naar de letter maar naar 
de geest te respecteren'. 

Het oorspronkelijke panopticon uit 1880 van vader en zoon Metzelaar was een inte
rieure wereld die vanuit het middelpunt bewaakt (en ook geevangeliseerd) werd. In 
een eeuw tijd was het panoptisch functioneren binnenste buiten gekeerd: vanwege 
ruimtegebrek waren allerlei functies in barakken buiten het gebouw ondergebracht 
en de bewakers hadden zich vanuit het midden over de ruimte versrpeid. Het nieuwe 
gebruik van dit 'puur theoretische gebouw' werd door O.M.A. geaccommodeerd door 
een totale revisie van het terrein binnen de muren. De rigide ordening van het oude 
gebouw gaf aanleiding tot het tekenen van een kruis van ondergrondse straten waar
aan nieuwe ruimtes gekoppeld werden. Deze suprematistische compositie laat het 
panopticon grotendeels intact en daarmee ook zijn betekenis van opsluiting en con
trole, 'saving the new the embarassenemt of having either to ignore or express the 
idea of incarceration, wich is incompatible wit hits aspirations. After the intervention, 
the dome represents the dismantled past, its former center crossed out, resting on a 
podium of modernity, which is concerned only with the prisoners conditions'. 
Vanuit de programatische verbeteringen die vereist waren, is het beeld van het panopti
con gebruikt als een van het heden vervreemd object, <lat uittorent boven het program
matische platform. De onverbiddelijke geometrische en in zichzelf gekeerde vorm is 
ondergraven met een met een net niet symmetrisch kruis, <lat de kern uit het oude 
gebouw wegvaagt en formeel en programmatisch overneemt. Het project is een onder
zoek naar de aspiraties van vrijheid en historiciteit van de moderne architectuur, en is 
in zijn conceptuele gelaagdheid innig verbonden met Oud's Laurenskerkontwerp 
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WOFSPINNERIJ DE PONT 

Een van de meest geprezen verbouwingen van een industrieel gebouw tot museum is 
in Nederland die door Benthem Crouwel van wolspinnerij De Pont in Tilburg (1992). 
Dit gebouw is de kern van het stedenbouwkundige plan 'Thomas de Beer-driehoek', 
een informeel en ambigu plan met woningbouw van onder andere Rudy Uyttenhaak, 
Wiel Arets en Willem-Jan Neutelings. 

Twee jaar Jang werd het spinnerijcomplex onderworpen aan een geleidelijke purifica
tie, waaruit de fabriek als museum tevoorschijn kwam. Dit ontwerp is niet getekend 
en gebouwd, maar door experimenten en proefopstellingen langzaam gegroeid. De 
horizontale platte ha!, met een sheddak op stalen kolommen, werd ontdaan van alles 
wat niet-constructief en niet-origineel was . Door een vervanging van de glazen kappen 
werd de expositieruimte vele male lichter. Slechts op drie plekken hoefde een muur 
doorgebroken te warden om het museum functioneel te maken, met werkruimte voor 
de staf, voorzieningen voor het publiek en een depot voor de collectie. De bestaande 
materialen, kleuren en details waren het uitgangspunt voor de nieuwe inrichting, 
evenals een strikte scheiding tussen oud en nieuw. Net als in de fabriek bepalen glas, 
staal en hout (maar dan op chique) het karakter van het nieuwe gebouw. 



CAVALERIEKAZERNE AMSTERDAM 
De cavaleriekazerne in Amsterdam, die na een ingrijpende herstructurering onderdak 
biedt aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten is een goed voorbeeld van Re
arch. 
In 1992 werd, na een verbouwing en uitbreiding door Koen van Velsen, de voorma
lige Cavaleriekazerne aan de Sarphatistraat betrokken door de Rijksacademie voor 
Beeldende kunsten. Hiermee ging ook de Rijksacademie zelf een nieuwe fase in.De 
verbouwing is een indirect gevolg van de rigoureuze modernisering van de opleiding 
begin jaren tachtig. Van een academie is de formele, aan de Beaux Arts ontleende 
betekenis, is in deze nieuwe organisatie niet !anger sprake. De instelling biedt een 
graep streng geselecteerd kunstenaars vanuit de hele wereld, die na hun kunstoplei
ding al enige tijd zelfstandig aan het werk zijn, de mogelijkheid zich een of twee jaar 
geconcentreerd verder te ontwikkelen. De zestig kunstenaars die worden aangenomen 
krijgen een eigen atelier en een werkbudget tot hun beschikking; daarnaast kunnen 
zij gebruik maken van faciliteiten als, verschillende technische werkplaatsen en een 
bibliotheek. Dit alles staat ten dienste van de eigen prajecten van de kunstenaars;niets 
moet in de Rijksacademie. Essentieel is de mogelijkheid tot uitwisseling van ideeen 
en kennis tussen de jonge kunstenaars en de wisselende graep van internationaal ver
maarde kunstenaars en theoretici die als 'prafessor'aan de academie verbonden zijn. 
De strenge, gesloten bakstenen carre van de kazerne was geheel georienteerd op de 
binnen plaats, waar de cavalerie haar paarde oefende. Deze organisatie is in het nieuwe 
ontwerp overgenomen. De voormalige exercitieplaats is gevuld met nieuwbouw; deze 
bevat de bibliotheek, de administratie en een multifunctionele zaal. De twee bouw
volumes in de binnenplaats vormen het kloppend hart van het verder gratendeels op 
individuele concentratie ingestelde gebouw. Op de begane grand zijn in de oudbouw 
de gemeenschappelijke technische werkplaatsen te vinden, terwijl op de verdiepingen 
de individuele ateliers zijn ondergebracht. Gesloten ten opzichten van de gang waar zij 
aan liggen en de binnenplaats waarap deze uitkijkt, openen de ateliers zich met grate 
ramen naar de omgeving. In deze zone van de academie heerst een serene, individuele 
en besloten werksfeer. 
De nieuwbouw is geprajecteerd langs een assenkruis <lat schuin staat ten opzichten 
van de rechthoekige oudbouw. Dit verklaart de onbehouwenheid waarmee de ruwe 
bouwvolumes in de binnenplaats staan, alsof ze eigenlijk niet pasten en men ze er 
in heeft moeten wringen. In tegenstelling tot de oudbouw zijn de volumes voor een 
belangrijk dee! transparant. Hierdoor figureren de gesloten bakstenen muren met 
rande boogvensters van de oudbouw steeds als achtergrand voor de activiteiten in de 
nieuwbouw. 
Het assenkruis is zichtbaar in de vier loopbruggen die de nieuwe kern als tentakels 
naar het oude gebouw uitstaat. Zij dringen door tot in de kazerne en ontsluiten de 
'kloostergangen'; twee dringen zelfs door de kazerne heen en maken contact met de 
drie paviljoens, die zijn ontsnapt aan de periferie van de kazerne. 
Afgezien van de bijna deconstructivistische wijze waarap het oude met het nieuwe is 
geconfronteerd en de dominante aanwezige tectoniek van onder andere de loopbrug
gen, is de architectuur ingetogen. Van Velsen heeft een baksteen geselecteerd die ver
want is aan die van de oudbouw. De eenvoudige materialen (hout, metaal, baksteen en 
glas) zijn koud tegen elkaar aangezet en de afwerking rudimentair. Hierdoor krijgt het 
gehele gebouw de sfeer van een werkplaats. Leidingen zijn nergens weggewerkt en de 
nieuwe ingrepen zijn vrij graf (zonder al te veel rekening te houden met de bestaande 
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structuur) in het oude gebouw geplaatst. Op sommige plekken is letterlijk om oude 
gietijzeren pilaren en trekstangen been gestuct, omdat er nu eenmaal een muur of 
plafond moest komen. Op de plaatse nwaar de loopbruggen de oudbouw penetreren 
is de afwerking ronduit agressief. De bruggen wringen zich scheef in de gediscipli
neerde rechte oudbouw. Maar de pijn die hiermee gepaard gaat lijkt mee te vallen. De 
wonden helen zich snel het oude gebouw is niet kleinzerig. 
De agressie waarmee het nieuwe gelmplanteerd, gekoppeld aan de stoerheid van de 
oudbouw, heeft uiteindelijk zelfs geleid tot een symbiotische relatie tussen het oude 
en het nieuwe. Niet alleen als fysieke gestalten, maar ook als karakters zijn ze met 
elkaar versmolten. De individuele concentratie op het werk vaart we! bij de strenge, 
gedisciplineerde militaire sfeer van de kazerne; deze zou echter nergens toe leiden 
zonder de onvoorspelbare en soms heftige kruisbestuiving in de dozen op de oude 
exercitieplaats. 



UITSPRAKEN EN OPVATTINGEN 

"Men kan soms oprecht verbaast zijn over de Jundamentele betekenis van het begrip 'tijd', die 
essentiele eigenschap van het bestaan, waardoor we enerzijds voortdurend gedwongen warden 
ons te richten op een niet bestaande toekomst en ons anderzijds voortdurend moeten herin
neren wat de.finitief voorbij is gegaan. Het wankele moment dat we 'heden' plegen te noemen 
wordt ingeklemd tussen de duistere zee van het verleden en de onzichtbare en onzekere mist 
van de toekomst. De eroaring van de tijd is in ons bestaan zo dominant dat alles van waarde 
in termen van tijd wordt beleeft: kunst en cultuur warden begrepen in periodes, wetenschap
pen leggen obseroaties en wetmatigheden van het verleden vast om het heden te begrijpen en 
de toekomst te voorspellen, politiek en beleid anticiperen op verwachtingen over wat komen 
gaat en wat nodig zal zijn, in opvoeding en onderwijs warden eroaringen uit het verleden 
overgedragen om in de toekomst adequaat, verantwoord en tevreden te Junctioneren." 

Uit: Re-Arch: Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen. Door Dr. ir. N. de Vreeze (1990 
biz. 4-5) 

"Een wetenschappelijke theorie oven de aard van architectonische interoenties zou bestaan 
uit /outer fricties en paradoxen, en vindt juist daarin haar essentie" 

Uit: Re-Arch: Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen. Door M. Provoost (1990 biz. 
IO-II) 

"Het is 'een nieuwe sensibiliteit', die getuigt van een complexe opvatting van de relatie tussen 
oud- en nieuwbouw." 

Uit: From Contrast to analogy. Developments in the concept of architectural interven
tion. Door I. de Sola Morales. Opgenomen in Lotus nr 46., interpretation of the past 
(biz. 37-45) 
Hij vindt deze onder andere terug in werken van Carlos Scarpa (Museum Castelvec
chio, 1956, Rafael Moneo (Banca de Espana, Madrid 1980), Georgio Grassi (Romeins 
theater in Sagunto, 1993), maar ook in de eindeloze reeks ontwerpen die Gunnar As
plund maakte voor het stadhuis van Gotenborg (1913-1937), gedreven zoekend naar 
een vorm, eigenwijs genoeg om verwant te kunnen zijn aan het bestaande. 

Historicus Bernard Huet interpreteert (net als vele andere historici) de wolkenkrab
bers aan de Friedrichstrasse (1920), het plan voor het centrum van Berlijn (1928) en 
het plan van Voisin voor Parijs (1925) als een doodvonnis voor de bestaande stad. Vol
gens De Sola Morales kon zelfs deze architectuur niet anders doen dan 

"haar eigen interpretatie geven van het materiaal dat haar gepresenteerd werd door de stad 
en de geschiedenis, op paradigmatische wijze een relatie de.finieren die wordt gekarakteriseerd 
door de nadruk op het effect van contrast boven elk ander type formele categoric" 
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Hij ziet contrast en de presentatie van de projecten als een fotomontage, kortom ge
woon als een manier om met het bestaande om te gaan en niet per se als destructief. 

"er is een mate van slapeloosheid, van herkauwen, van historisch besef, waardoor het !even 
geschaad wordt en tenslotte te gronde gaat, of het nu een mens, een volk of een cultuur is" 

Uit: Over nut en nadeel van geschiedenis voor het !even. Door Friedrich Nietzsche. 
Groningen 1983 (biz. 18) 
Hij pleit hier voor vergeten, voor a-historisch besef en voor artistieke, operatieve ge
schiedenis in dienst van 'het !even'. Hij zet de dilemma's en paradoxen, de do's en 
don'ts in de omgang met de geschiedenis in een meedogenloos licht. Hij wijst op het 
gevaar van de geschiedenis, <lat het een teveel verlammede werking zou hebben en 
voorkomst <lat een cultuur haar eigen scheppende kracht in <laden weet om te zetten. 

"kennis van hct verleden is alleen wenselijk in dienst van heden en toekomst, en niet om het 
heden te verzwakken of om een levenskrachtige toekomst van haar wortels te beroven. Alleen 
in dat geval kan geschiedenis aanzetten tot daden." 

Uit: Over nut en nadeel van geschiedenis voor het !even. Door Friedrich Nietzsche. 
Groningen 1983 (biz. 48) 
De a-historische houding van contrast, waarin een kunstwerk geschapen wordt zon
der banden met het verleden, leidde in de late negentiende eeuw tot de formulering 
van kunst als 'de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie'; in de 
'eigenheid en originaliteit' van het beeld van onze contemporaine gebureaucratiseer
de architectuur vinden we een restant van het moderniteitbegrip van de negentiende 
eeuw terug. Nietzsche formuleerde de nog steeds actuele gedachte <lat historie er in de 
meeste gevallen alleen is om vemieuwd te worden. 

"Het voortbestaan van een monument staat of valt met het tijdig aanpassen aan de bestem
ming 
of het binnen aftienbare tijd vinden van een passende nieuwe bestemming. Dat was vroeger 
zo, dat is nog steeds zo. Het wordt echter steeds moeilijker, ... De overheid streeft emaar om de 
(nieuwe) gebruiksmogelijkheden zo min mogelijk te beperken zolang de cultuurhistorische 
waarde van het rijksmonument maar gerespecteerd wordt . ... De functionele waarde botst 
echter in vele gevallen met de monumentale waarde." 

Uit: Preventief onderhoud: de beste aanpak van monumentenzorg. Door Ir. G.J. Luij
endijk. Opgenomen in het Praktijkboek Instandhouding Monumenten (dee! I-1 afle
vering 1, december 1998 biz. 17) 

over de Koepelgevangenis van O.M.A.: 
'De relatie met het oude wordt niet langer uitsluitend omschreven als een fonneel probleem; 
het ontwerp verhoudt zich tot de betekenis en het idee van het gebouw'. 



Dit bracht hem ertoe het project te omschrijven als een vorm van concepruele monu
mentenzorg: 

'een strategic om het bestaande niet zozeer naar de letter maar naar de geest te respecteren'. 

Uit: Het bezwijken van tegenstellingen. Door Hans van Dijk. Opgenomen in Wonen 
TA/BK nr. 13/14 (1982 biz. 12-49) 

Echter een bekende tekst van Koolhaas is ook: 

"Fuck the Context" 

"Alles is veranderbaar en dat betekent, dat je de weg moet openhouden en mogelijkheden 
moet blijven zoeken om het bestaande te gebruiken en in een nieuwe context te plaatsen . ... 
Mogelijkheden voor ontwikkelingen moeten opengehouden worden voor generaties na ons, 
zodat zij zich niet zullen hoeven te verbazen over de te grote, behoedzame angstvalligheid 
van deze tijd." 

Uit: Gebouw en geschiedenis. Door J. Coenen. Opgenomen in Gered Gesloopt Be
dreigd, Omgaan met na-oorlogse bouwkunst. Onder redactie van Aimee de Back, Jo 
Coenen, Marieke Kuipers en Wiek Roling 2004 (blz. 42-45) Episode Publishers, Rot
terdam 2004 

"Een gebouw mag zijn eigenheid hebben en daaraan zijn waarde ontlenen. Als de Architec
tuur deugt, als de lichtval goed is, als het gebouw comfortabel is, waarom zou je het dan moe
ten vemietigen? Als een gebouw zich bewezen heeft doordat mensen zich er prettige gevoeld 
hebben en er een verhouding mee opgebouwd hebben, is dat naar mijn mening voldoende 
argument om het gebouw te laten voortbestaan." 

Uit: Gebouw en geschiedenis . Door J. Coenen. Opgenomen in Gesloopt Gered Be
dreigd, Omgaan met na-oorlogse bouwkunst. Onder redactie van Aimee de Back, Jo 
Coenen, Marieke Kuipers en Wiek Roling 2004 (biz. 42-45) Episode Publishers, Rot
terdam 2004 
In dit betoog gaat Coenen in de op waarde en kwaliteit van een monument. Wat is 
kwaliteit en hoe kan deze worden vastgelegd zijn enkele vragen die worden gesteld. 
De auteur gaat ook in op de verschillende redenen van hergebruik en de wenselijkheid 
van hergebruik. Een groot probleem voorziet Coenen in de srudie van de hedendaagse 
(Nederlandse) architecruur studenten die naar zijn mening te weinig les krijgen in 
de geschiedenis van architecruur en stedenbouw. Als laatste gaat Coenen in op de 
methode waarop monumenten hedendaags worden gerestaureerd; in zijn visie het 
kopieren van water was. Hij is ervan overruigd dat in de loop van de geschiedenis heel 
veel gebouwen bij het restaureren metamorfoses ondergingen, waarbij interventies 
werden opgevangen en de bouwwerken dus transformeerden. 

"Monumentenzorg lijkt op het opzetten van dieren: het object van liefde wordt nagejaagd, 
gedood en vervolgens geconserveerd op een wijze die natuurlijk probeert te zijn; het dier oogt 
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levensecht, maar zal geen stap meer zetten en waarmee is het volgestopt laat zich raden." 

Uit: Archis nr. 8 Door: Arjen Oosterman (r990 biz. ro-n) Betapress 

De volgende citaten zijn afkomstig uit: de Architect juli-augustus 2006 Door: Jo Coe
nen (biz. r8-2r): 
"De nieuwbouwarchitect wordt traditioneel superieur bevonden aan de restauratie architect. 
Restauratie moet echter breder worden gezien dan de minutieuze bemoeienis met het monu
ment. Kijk naar recente opgaven van hergebruik van oude gebouwen zoals Tate Galerie in 
Londen door Herzog«<: de Meuron, de Meelfabriek in Leiden door Zumthor, en de restauratie 
van het Glaspaleis van Peuts in Heerlen door Jo Coenen en Wiel Arets. Ook om de ingrijpen
de veranderingen in het geroemde silhouet van de Nederlandse steden, dorpen en landschap
pen het hoofd te kunnen bieden, dient het begrip restauratie te worden opgerekt." 

"Door monumenten, steden en landschappen goed te analyseren worden essentiele architec
tonische feiten zichtbaar die nog steeds geldigheid bezitten." 

"Op het terrein van modi.ficatie, interventie en transformatie zijn versmelting, gelaagdheid 
en passendheid de belangrijkste basisbegrippen. Een natuurlijke hoUliing bij vooral jonge 
ontwe1pers is dat bij hen de geschiedenis opnieuw begint Een fixatie op het nieuwe leidt echter 
meestal tot concepten die niet nieuw zijn ofjuist heel snel verouderen. We hebben het hier 
over een vreemde paradox: de snelste veroudering van het allemieuwste. Belangrijk is echter 
de vraag of het denken vanuit de tegenstelling tussen oud en nieuw zinvol is." 

hierop volgend komt er een citaat van de Argentijnse schrijver Borges <lat het hier gaat 
over een schijntegenstelling: 

"daarom beweren zij dat het behoud van deze wereld een voortdurende schepping is en dat de 
woorden 'behoud' en 'schepping', hier beneden zo vijandig, in de hemel synoniemen zijn" 

(Uit: De geschiedenis van de eeuwigheid Door: Jorge Luis Borges 1953) 
waarop Jo Coenen vervolgd: 

"dit is een belangrijk en bevrijdend inzicht. In plaats van verleden heden en toekomst te zien 
als onderscheiden eenheden is het voor het vakgebied veel zinvoller ze voortdurend met elkaar 
te verbinden" 

"Zelfs de meest 'wilde' architecten zien zich geplaatst voor het centrale vraagstuk van pas
sendheid. Het nieuwe moet zich tegelijkertijd zel.fstandig en passend in het bestaande voegen. 
Het vergt een sensibiliteit die alleen kan worden ontwikkeld door te ontwerpen, te ondervra
gen, te bestuderen en weer terug naar het ontwerp te gaan. " 

"In de verhouding tussen oud en nieuw onderscheid ik vijf attitudes, die betrekking hebben op 



continuUeit, polariteit, dialoog congruentie en versmelting " 
"Uit restauraties van twee jonge monumenten van Roosenburg en Peutz spreekt een 'silent 
approach'. ]uist dat kost veel energie en is uitermate enerverend. Het vereist voortdurend re
deneren en analyseren, want de oplossing ligt over het algemeen in het gebouw zelf besloten. 
En zeker voor dit vakgebied moeten we een pleidooi houden voor een verbeeldingskracht met 
beheersing, met voorrang voor het studieuze boven een dominante beeldobsessie " 

Jo coenen over de ontwikkeling en verandering van Nederland: 

"het ruimtelijke ontwerp moet warden gebaseerd op een interdisciplinair ontwikkelde en diep
gaande visie " 

Uit: de Architect juli-augustus 2006 Door: Jo Coenen (biz. 18-21) 

Een speciaal aandachtsgebied is de grootschalige vernieuwingsopgave van de weder
opbouwwijken. Hierbij staat ons een duurzame vernieuwing voor ogen, die gebaseerd 
is op de intrinsieke ruimtelijke en culturele kwaliteiten van die gebieden zelf. De open 
en groene opzet vormt tegelijkertijd de troef en de achilleshiel van deze wijken. Het 
ontwikkelen van een sensitiviteit voor het ingrijpen in de wederopbouwwijken is clan 
ook van het grootste belang. " 

(Uit: Bouwen in de wederopbouwstad, Delft, 2004, Arjan Hebly & Cees Boekraad) 

r8r 





BLOBS 

Iedereen die een architectenbureau met enige ambitie binnenloopt kan er niet aan 
ontkomen. Je ziet dat de traditionele tekentafels, schetsblokken en potloden minder 
worden gebruikt en er plaats is gemaakt voor de computer als ontwerphulpmiddel. 
De rede voor deze verschuiving mag duidelijk zijn, de computer is stukken sneller, 
preciezer en uiteindelijk dus ook efficienter. 
De architectuur van gebouwen is grotendeels een afgeleide van de heersende tijds
geest, opvattingen, denkbeelden en stand van de techniek van een bepaald tijdperk. 
In het laatste dee! van de 2oe eeuw heeft de digitalisering grote sprongen vooruit 
gemaakt en kunnen we zeggen dat we !even in het digitale tijdperk. De mogelijkheden 
van de computer hardware en software zijn afgelopen decennia sterk toegenomen. 
Uitgebreide computertoepassingen bieden de mogelijkheid om ingewikkelde geo
metrie, waarbij niet-wiskundige vormen, opgebouwd uit bijvoorbeeld diverse krom
mingen, eenvoudig ontworpen en aangepast kunnen worden.De architectuur waarbij 
gebouwen worden ontworpen en gemaakt aan de hand van een grote hoeveelheid data 
van x,y,en z coordinaten, wordt ook we! Blob architectuur genoemd. In computerter
men staat Blob voor Binary Large Object, wat verwijst naar de grote hoeveelheid data. 
Op vormgevingsgebied kan de naam blob een resultaat zijn van de vloeiende amorfe 
architectuur die ermee samenhangt. 
Deze nieuwe vorm van architectuur heeft tot gevolgen dat het productieproces in de 
bouwindustrie zich in een razend tempo verder moet ontwikkelen. Het lijkt er echter 
op dat deze industrie enkele jaren achterloopt of niet in staat is volgens de nieuwe 
standaarden van de bouw van een blob te werken. De toeleverende industrie is ge
wend aan productiegerichte toepassingen, waarbij de architect werkt met standaard
elementen die in een overwegend rechthoekig stramien geplaatst worden. De blob 
ofwel "liquid design architecture" bestaat uit een alles behalve rechthoekig stramien. 
Dit zorgt voor een productiegerichte aanpak met grotendeels gecompliceerde indivi
duele elementen. 
Door de vloeiende vormen en de vloeiende overgangen tussen dak en gevel is er in 
de blob-architectuur niet !anger een scheiding tussen deze twee elementen aanwezig. 
Over het algemeen wordt er dan ook gesproken over een huid of de schil van het ge
bouw. Deze schil moet uiteraard wel voldoen aan alle eisen die gelden voor gevels en 
daken. Een bijkomend aspect van deze huid is de vormgeving en het gebruik van het 
materiaal. Vanwege de vaak gecompliceerde vormgeving wordt de schil dan ook vaak 
gefacetteerd . Hierdoor wordt vaak de ultieme vorm (die van het digitale plaatje) niet 
bereikt. Ondanks de grote kloof tussen ontwerper en maker zijn er toch al een groot 
aantal blobs gerealiseerd. 
In de rapportage Speerpuntgroep vrijheid vormgeving constructie 2002 van advies 

bureau ABT wordt er onderscheidt gemaakt tussen vier typen 'blobs ' als het gaat om 
de relatie van de hoofddraagconstructie en het afbouwsysteem. 

Type 1: orthogonale draagconstructie en aparte dubbel gekromde gevekonstructie. 
Bij dit type staat de hoofddraagconstructie volledig los van de afbouwconstructie (de 
gevel). Type r is een logische eerste stap geweest van het orthogonale ontwerpen naar 
het ontwerpen van vrije vormen. Bij dit type wordt er getracht de nieuwe vormen te 
realiseren met bestaande bouwmethodieken. Dit betekend echter we) dat er enkel een 
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vrij gevonnde buiten gevel wordt gecreeerd. In tegenstelling tot de buitengevel is de 
binnenzijde van het gebouw de orthogonale draagstructuur vaak duidelijk zichtbaar. 
Dit is clan ook de reden <lat dergelijke constructies niet vaak de voorkeur genieten 
van architecten en constructeurs. De gebouwvorm wordt namelijk niet ervaren in de 
hoofddraagconstructie. Ook conceptueel ontstaat er op deze manier een wrijving tus
sen beide. Een bijkomend probleem bij <lit type van constructie is het koppelen van de 
hoofddraagconstructie met de afbouwconstructie. De 'blob' problematiek moet in de 
gevelconstructie worden opgelost. 

Type 2: Horizontale delen draagconstructie volgen contouren. 
Bij dit type volgen de horizontale elementen van de hoofddraagconstructie de con
touren van de gebouwhuid. In de praktijk komt het erop neer, <lat de vloeren dus 
deze contouren volgen. Hierdoor ontstaat er vrijwel altijd een horizon tale gelaagdheid 
in de constructie. De gevelconstructie kan van vloer naar vloer overspannen worden. 
Op deze manier ontstaat er een directe koppeling tussen de gevelconstructie en de 
hoofddraagconstructie (de vloeren) . De verticale delen van de hoofddraagconstructie 
hebben echter niets te maken met de kromming van de huid ofwel de gebouwvorm. 
De 'blob'problematiek wordt dus ook bij <lit constructie type naar de gevelconstructie 
afgeschoven. 

Type 3: Verticale delen draagconstructie volgen contouren. 
Het skelet van een 'blob' begint zich te vonnen. Nu beschrijft de constructie de vorm 
middels de horizontale hoofddraagconstructie (vloeren) en de verticale hoofddraag
constructie (kolommen en spanten). Voor de verticale delen worden vaak gewalste 
profielen of gelamineerde liggers gebruikt. Dit omdat deze zich goed in de gewenste 
vorm laten buigen. Deze methode wordt veelvuldig toegepast in de blob-architectuur. 
De constructie heeft een duidelijke relatie met de blob vorm, hoewel deze vaak verbor
gen wordt achter de gebouwhuid. Bij deze typologie ontstaat er echter ook de proble
matiek van de krachtenafdracht. Deze krachtenafdracht is door de gekromde verticale 
constructie vaak complex. 

Type 4: Dra~constructie en huid gelntegreerd. 
Bij <lit type worden de hoofddraagconstructie en de omhullende vonn grotendeels ge
integreerd. De constructie vonnt als het ware een schaal die de blob-vorm beschrijft. 
Het toepassen van standaard elementen is niet mogelijk omdat er vanuit de industrie 
nog geen dubbel gekromde plaat- of schaalelementen beschikbaar zijn. Het realiseren 
van dergelijk projecten is heel erg kostbaar. Vakmanschap is het sleutelwoord bij het 
realiseren van deze gebouwvormen.Deze vonn van ontwerpen en construeren heeft 
bij veel architecten en constructeurs de voorkeur, omdat bij <lit type van construeren 
de beleving van de vonn optimaal is en niet wordt gehinderd door een contrasterende 
draagconstructie. De voordelen van constructie type 4 ten opzichte van type 3 verdwij
nen wanneer er met behulp van de afwerking of bekleding een dezelfde belevings
waarde wordt gerealiseerd. 
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Deze blob is ontworpen door Mecanoo / Erick van Egeraat Associated Architects. Voor 
de aanstelling van een architect had de opdrachtgever al gekozen een neo-renaissance 
gebouw uit de r9de eeuw in het centrum van Boedapest uit te breiden en te renoveren. 
De monumentencommissie had daarbij bepaald dater geen veranderingen of aanvul
linaen mochten worden gedaan die ve._naf de straat zichtbaar zouden ziin. Met behoudt 

van het Jugendstil decor op wanden en plafond word op de bovenste verdieping een 
nieuwe vergaderruimte gerealiseerd, de zogenaamde Walvis . Deze uitbreiding was 
een van de eerste gerealiseerde blobs van deze tijd . 
Constructief gezien is de walvis opgebouwd uit gelamineerde houten span ten in de 
dwarsrichting. Deze spanten volgen de gekromde vorm van de huid en zijn zelfs aan 
de buitenzijden nog als contouren zichtbaar. Over deze spanten is houten regelwerk 
aangebracht die de 3D vorm beschrijft. De uiteindelijke bekleding is van zink.wat is 
aangeleverd op rollen en in smalle stroken in de dwarsrichting op het houten regel
werk is aangebracht. Aan de sterkere krommingen ter plaatsen van de twee uiteinden 
van de walvis worden de zinken plaatjes met een overlap op de amorfe vorm aange
bracht. Voor de ramen is warm gebogen glas gebruikt. Eventuele maatverschillen tus
sen het gekromde glas en de zinken beplating wordt is in de hoogte van de spanten op 
te vangen. Zowel de constructie als de huid zijn op traditionele fabricage mogelijkhe
den gebaseerd . Dit leidt tot veel handwerk op de bouwplaats. 

Rabin Center. Tel Aviv. 1995 
Ook het project Het Rabin Center in Tel Aviv ontworpen door Moshe Sadie is een 
voorbeeld van een blob-vorm. Octatube kreeg de opdracht voor het uitvoeren van de 



Great Hall en de Library. Deze twee prominen 
aanwezige gebouwen maken een belangrijk dee 
uit van het complete complex. De grootste uitda 
ging bij deze twee gebouwdelen ligt bij de uitvoe 
ring van de dakvlakken, welke vormgegeven zijn 
als vleugels van een vredesduif. Deze vredesdui 
staat symbool voor de in 1995 vermoorde presi 
dent Yitzak Rabin . 
Het originele concept van de architect en zijn 
constructeur voor de daken was een zware staal-
constructie met daaroverheen een gelaagde af-
werking die uiteindelijk moest zorgen voor he_ 
vloeiende verloop van de huid . Octatube was 
echter van mening dat dit concept niet paste bij 
de souplesse en slankheid van de vleugels. Om.~------

de architect, maar vooral ook de opdrachtgever te kunnen overtuigen zijn er enkele 
moch-ups gemaakt van het originele concept met daarbij de originele ideeen die octa
tube had. Onder andere zijn er voorbeelden gemaakt met een afwerking van tentdoek 
en een opbouw uit verschillende schuimlagen. De echte noviteit kwam echter van een 
constructie opgebouwd uit een dragend sandwichpaneel van polyester en PU-schuim. 
Deze extreem slanke constructie van slechts 20 cm. werd voldoende geacht voor een 
overspanning van 20 meter. Dit overtuigde de architect direct. Het in verhouding iets 
duurdere polyester sandwichpaneel moest echter ook de opdrachtgever kunnen over
tuigen. Dit lukte en was bereid de meerkosten voor zijn rekening te nemen. 
Het eerste idee van Octatube was om de schalen als een geheel in Nederland te produ
ceren en vervolgens te transporteren naar Tel Aviv. Vanaf het schip die het transport 
verzorgde zouden de schalen met behulp van een helikopter op het dak gelegd wor
den. De keuze om het geheel in Nederland te produceren was gebaseerd op de moge
lijkheid controle te kunnen houden op het productieproces. Het produceren en trans
porteren op deze manier bleek later echter financieel niet haalbaar. De daken werden 
vervolgens in stroken opgedeeld om vervolgens eenvoudig in containers te kunnen 
worden vervoerd. Deze oplossing had echter tot gevolgen dat de losse onderdelen nog 
op de bouwplaats samengesteld diende te worden. Dit zorgde voor een verhoging van 
de kosten en een beperktere nauwkeurigheid van het dak. Uiteindelijk zorgde een 
gedegen voorbereiding in Nederland ervoor <lat de assemblage en afwering in Israel 
zoveel mogelijk vereenvoudigd werd . 



:.bfilllY. Mar h ·en-Famene 1995 (t_ype 1) 
Het zaadcentrum voor Bosbouw is ontworpen 
door Phillipe Samyn. Bij <lit gebouw vormt een 
.dubbel gekromde schil van houten spanten in
gevuld met glaspanelen de overkapping voor een 
drietal gebouwtjes. Deze gebouwen hebben een 
orthogonale wanden structuur. Dit ontwerp is 
dan waarschijnlijk ook niet per definitie bedoeld 
ls 'blob', maar maakt de problematiek we! in-

.zichtelijk 

Het Guggenhiem museum is waarschijnlijk een van de bekendste blobs, ontworpen 
door Frank 0. Gehry Associates. Na de opening in 1997 is het een belangrijke toe
ristische trekpleister voor de stad Bilbao geworden. Hierdoor warden de zeer hoge 
realisatiekosten snel terugverdiend. Het ontwerp is eerst als schaalmodel gemaakt, 
waarna het met behulp van een 3D scanner is gedigitaliseerd en vervolgens in de vlieg
tuigbouw software CATIA is bijgeschaafd en uitgewerkt. 
Het gebouw lijkt op het eerst oog zeer complex, echter blijkt het gebouw in werkelijk
heid nog relatief eenvoudig te zijn uitgevoerd. De constructie is door zijn kromme 
vorm uit zichzelf stabiel. De basis voor de extreem zware constructie zijn zware HEB 
kolommen met om de 2,5 meter een horizontale kokerprofielen en buizen die funge
ren als windverbanden. Aan deze hoofddraagconstructie zijn uitstekende profielen 
bevestigd waaraan vervolgens weer horizontale buizen bevestigd zijn om zo de hori
zontale kromming te kunnen realiseren. Loodrecht hierop zijn voor de verticale krom
ming gebogen U-profielen bevestigd. Het soepele verloop van de huid wordt echter 
pas verkregen met de geschubd aangebracht titanium panelen. Enkele van deze pane
len zijn in het werk gebogen, het grootste dee] is echter gewoon vlak gebleven. 
Constructief gezien is het Guggenheim zeer complex, maar is opgebouwd uit stan
daard rechte profielen. De constructie staat los van de huid. Dit zorgt ervoor <lat de 
rondingen van de buitenkant aan de binnenzijde van het gebouw vele malen minder 
wordt ervaren. Het overlappen van de titanium schubben maakt de huid flexibel van 
aard, maar blijft (al is het zeer fijnmazig) een gesegmenteerd geheel.De hier gemaakte 
krommingen kunnen dus bijna nergens 3-dimensionaal genoemd worden 



Natwest Media Centre. Londen. 1999 (type 4) 
De traditie van de cricketclub 
diende gerespecteerd te wor
den, maar tegelijkertijd moest 
het elegantste en meest in
novatieve gebouw ontworpen 
worden. Uiteindelijk is dit het 
ontwerp van Future Systems 
geworden, dat zich presenteert 
als eerste semi-monocoque 
ter wereld. Hierbij zorgde met 
name de constructiemethode 
voor een grote doorbraak in 
de bouwwereld. De vorm van 
het gebouw is voornamelijk 
ontstaan door polystyreen 
modellen bij te schaven zon
der gebruik te maken van de 

computer. 
Het constructiesysteem voor de semi-monocoque houdt in dat de aluminium huidbe
plating ook constructief van belang is (net als de pockets van Jakob+ Macfarlane Archi
tecture). Het toepassen van een dergelijk constructieprincipe heeft enkel bij dit soort 
gladde vormen nut. Het op deze manier construeren van een rechte doos heeft geen 
meerwaarde en zal enkel zorgen voor een kostenverhoging.De keuze voor het con
structief functioneren van de aluminiumbeplating is gemaakt nadat alle ander opties 
(losse beplating) waren afgevallen in verband met problemen bij de waterdichtheid 
van de naden en moeizame kromming van losse panelen, waarbij het aluminium zou 
gaan kreukelen. 
De gehele constructie is in de fabriek als een geheel geproduceerd, maar vervolgens 
ten behoeven van het transport in stroken gezaagd om vervolgens weer op de bouw 
te worden gemonteerd en afgewerkt. Het grote aantal ribben in de schaal zorgt voor 
een gecopliceerde en zware schaal constructie, maar door deze constructiemethode is 
wel de uiterlijke verschijning ook aan de binnenzijde te ervaren. De grove productie 
methode van het aluminium vraagt om extra nabewerking. Het meest unieke van een 
dergelijk gebouw is we! het naadloze uiterlijk wat op deze manier gerealiseerd kan 
worden. 

l. 

George Pompidou. Parijs. 2000 (type 4) 
George Pompidou is een ontwerp van Jakob+ Macfarlane Architecture. In de prijsvraag 



concept gepresenteerd waarbij er een viertal volumes 'onder' de bestaande vloer wer
den geschoven. Het moest overkomen alsof ze een waren met deze vloer (de skin). 
De pockets die zo ontstonden waren bedoeld voor zaken als de keuken en de bar en 
dergelijke. 
Voor de pockets heeft men de primaire structuur van het Centre Pompidou aangehou
den. Er is namelijk een raster van 8oox8oo mm. op de volumes geprojecteerd. Dit 
raster is overgenomen op de pockets. Zowel de ribben als de huid zij CNC gesneden 
uit aluminium. Vervolgens zijn de platen vervormd in een Eckhold machine ( deze 
maakt dubbele krommingen door hameren in een punt). Vervolgens worden ze aan 
elkaar en aan de ribben gelast en tot slot handmatig gepolijst. Door Jang genoeg te 
polijsten zijn zo alle oneffenheden en naden weggewerkt. Constructief gezien werken 
de ribben en de huid als een geheel samen. Op deze manier vind er een constructieve 
optimalisatie plaats wat afkomstig is van de jachtenbouw. Aan de binnenzijde zijn de 
pockets afgewerkt met een kleurrijke laag natuurrubber. 
Door een dergelijke constructiemethode aan te houden wordt zowel binnen als buiten 
de exacte blob-vorm evol den ervaren. Het constructieve s steem is inzichteli'k en 



op ervaring gebaseerd. Een bijkomend nadeel is echter dat de gebogen en gelaste alu
minium platen veel nabehandeling vereisen. 

BMW paviljoen. Frankfurt. 2001 (type 3) 
Dit paviljoen is speciaal ontworpen voor de 
internationale autobeurs in Frankfurt. ABB 
Architecten en Bernard Franken (de architec
ten van dit project) wilde het motto van BMW 
benadrukken: "the joy of driving". Aangezien 
auto's altijd stilstaand gepresenteerd worden, 
wilde men het gebouw eromheen de bewe
ging laten weergeven. De langgerekte vorm 
is gegenereerd uit een digitale weergave van 
het Doppler-effect. 
De hoofdconstructie bestaat uit stalen vie
rendeelspanten in de dwarsrichting van het 
gebouw, echter staan ze niet parallel oflood

recht op de centrale as. De spanten zijn samengesteld uit CNC gesneden staalplaten 
die samengevoegd zijn tot kokerprofielen. Tussen deze spanten zijn aluminium bui
zen aangebracht. De huid is gevormd door een in patroon gesneden membraam. Het 
membraam is slechts in een richting gekromd en daardoor ook slechts in een richting 
afgespannen(normaal wordt dit in twee richtingen gedaan). Het langgerekte gebouw 
maakt een ingewikkelde indruk, maar is in werkelijkheid slechts in de dwarsrichting 
ingewikkeld gekromd en in de lengterichting is er sprake van een lineaire segmentatie. 
De constructie is vanuit de computer gegenereerd en ook direct vanuit de computer 
geproduceerd . De huid is enkel gekromd, waardoor de dubbele kromming slecht be
naderd wordt. De huid is dus een vereenvoudiging van de 'ontworpen werkelijkheid'. 

Poppodium MEZZ. Breda. 2002 (type 3) 
Dit gebouw is een ontwerp van Erick van Egeraat Associated Architects (verder EEA). 
Poppodium MEZZ maakt dee! uit van de vernieuwing van het Chasse-terrein te Breda. 
De gemeente Breda heeft op dit kavel verschillende architecten uitgenodigd voor het 
geven van een nieuwe impuls aan de gemeente. Het Poppodium wordt nu al gezien als 
paradepaardje van de gemeenten. Mijn eigen fascinatie voor dit gebouw is gebaseerd 
op zowel de verschijningsvorm als de technische invulling hiervan. 
Bij dit ontwerp heeft EEA laten zien dat herbestemmen van een gebouw ook futuris
tisch en ruimtelijk interessant kan zijn. De overlapping c.q. doorkruising van beide 
volumes laat duidelijk zien dat de confrontatie tussen oud en nieuw niet uit de weg 
wordt gegaan. De radicaliteit van een dergelijke doorkruising is ruimtelijk zeer inte
ressant geworden. De ruimtes die worden gecreeerd en de beleving hiervan heeft het 
gebouw een extra dimensie gegeven. Wanneer men zich in een van deze volumes 
bevindt is de invloed van het andere volume voelbaar. Zo wordt er in een gebouw ook 
twee totaal contrasterende zaken gehuisvest: kantoorruimtes en uitgaansvoorziening. 
Echter worden deze activiteiten niet door elkaar gestoord. Ook de vele ruimtes die 
in een het P.v.E. waren ondergebracht zijn op een speelse manier in het gebouw ge
plaatst. Vooral de ruimtes in de vroegere officiersmess zijn zeer interessant voor wat 
betreft de plaatsing in het bestaande bebouw. 
Tevens de samenhang van constructie, bouwtechniek en esthetica is hier op een zeer 
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interessante wijze tot zijn recht gekomen. Ondanks de zware eisen ten aanzien van 
de geluidsdemping is er toch gezocht naar een niet allerdaagse oplossing. Dit heeft 
geresulteerd in een spectaculair spel tussen ruimtegebruik en de bouwtechnisch doel
matige voorzieningen. 
Door de twee schillen in de schelpvorm, welke nodig zijn voor de geluidsisolatie, zijn 
er organische gevormde ruimtes ontstaan. De beleving en bet gevoel dat deze tussen
ruimten losmaken is overweldigend. De kieuwvormige opening, die nodig zijn voor 
de ventilatie, vormen een esthetische meerwaarde aan bet gebouw. Door deze kieuwen 
komt bet koperen volume bijna echt tot !even en wordt bet niet meer gezien als enkel 
een massa object. Ook de constructie van <lit gebouw is heel erg interessant. Het is 
namelijk zo, <lat de constructie van de buitenschil geheel uit stalen spanten bestaat 
die met de vorm meelopen (type 3). Ook de binnenschil is voorzien van dergelijke 
spanten. De ruimtelijke constructie bestaat uit stalen spanten met daartussen houten 
schenkels die vervolgens weer zijn voorzien van een koperen buitenbekleding. Aan de 
binnenzijde is er gekozen voor steenwol en stucwerk op steengaas. De binnenschil is 
volledig voorzien van merbau latten. Deze twee schillen zorgen ervoor dat bet popcen
trum geen direct daglicht krijgt. Spleetvormige openingen in de buitenschil zorgen 
voor de aan- en afVoer van ventilatielucht. 
De gebouwvorm is in een zo'n ruim mogelijke zin doorgetrokken. Zo zijn zelfs de deu
ren aan de buitenzijde van de koperen 'blob' opgedikt en voorzien van koper. De doks
helter deur client als beeindiging van de organische vorm. <lit komt duidelijk naar voor 
in bet motief van de felsnaden van de koperen bekleding. Ook op de grens tussen de 
oud- en nieuwbouw is de gebouwvorm veelal doorgetrokken. In de oude officiersmess 
loopt namelijk de koperen schil ook gewoon door. Dit geeft wederom de confrontatie 
tussen oud en nieuw aan. 
EEA is er op deze manier in geslaagd een tot de verbeelding sprekend herbestemming 
project te realiseren. Niet alleen door de esthetische vormgeving, maar ook door de 
technische uitvoering van bet geheel verdient bet gebouw respect. De contrasterende en 
soms zelf confticterende keuzes die gemaakt zijn, geven bet gebouw een extra beleving. 
Al de moeilij-
ke en strenge 
eisen aan een 
poppodium 
zijn niet uit 
de weg ge
gaan en er is 
niet direct ge
kozen voor de 
meest voor de 
handliggende 
oplossingen. 
Ook de vele 
ruimtes die 
in een derge
lijk volume 
zijn ontstaan 
spreken tot de 
verbeelding. 



Het Noord Holland Paviljoen is ontworpen door Kas Oosterhuis en de constructiead
viseur D3BN. 
Het web van Noord Holland is a]s eerst geexposeerd op de Floriade van 2002 in Haar
lemmermeer. Het gebouw beschrijft een geometrisch, complexe vorm. De plattegrond 
van <lit dynamische gebouw wordt gevormd door een vijfhoekige vorm. Vanuit hier 
wordt de gecompliceerde vorm gemaakt door een 'space grid' . Een space grid is een 
ruimtelijk patroon van knopen en staven die een vorm maakt in drie dimensies . Op 
deze manier ontstaat er een stalen web welke zowel de dynamische vorm realiseert als 
de drager is van het gehele paviljoen. De driehoekige openingen worden ingevuld met 
Hy lite platen die in een richting gekromd zijn. Deze gevelpanelen worden doormiddel 
van afstandhouders op de stalen constructie bevestigd. Hierdoor ontstaan er tussen de 
verschillende gevelpanelen grote naden, waardoor de achterliggende staalconstructie 
zichtbaar blijft. Echter is het paviljoen dus ook onderhevig aan alle weersinvloeden. 
Uiteindelijk ontstaat er een gebouw, welke "lijkt te zijn neergestreken als een ruim
teschip." De exterieure vorm verhult niets van hetgeen zich binnen afspeelt. Het pa
viljoen is aan twee zijde te betreden. De entrees zijn lamborghini achtige (naar boven 
openslaande) deuren. Eenmaal door deze deuren binnen gekomen krijgt de binnen
ruimte een geheel andere betekenis. 
Het paviljoen is bedoeld als expositieruimte en heeft niet de functies van een regulier 
gebouw. Binnenin is volledige duisternis gecreeerd door het dak te bedekken met een 
PVC-doek. de binnenruimte is bekleed met een rond projectiedoek. Achter <lit doek is 
er de nodige ruimte gereserveerd voor de benodigde apparatuur als projectoren ed. De 
eigenlijke gebouwschil wordt aan de binnenzijde dus niet gevolgd. Hierdoor ontstaan 
er lege, onbestemde ruimtes tussen het projectie doek en de gevel. De beloopbare 
ruimte aan de binnenzijde beslaat 150 m2. Hier wordt het de bezoekers mogelijk ge
maakt op de 360 graden projectie inter-actief te reageren. Deze projectie wordt moge
lijk gemaakt door 7 losse projectoren. De bezoekers bespelen de vorm en inhoud van 
de presentatie door rond te !open in de vijf felgekleurde sectoren van de vijfhoekige 
presentatieruimte. Iedere sector vertegenwoordigd een karakteristiek aspect van de 
plaats en het aantal bezoekers in de ruimte. Het lichaam berekend en herrekent zich
zelf steeds met snelle en trage bewegingen, maar kent nooit een compleet statisch 
moment. Ook het lichtprogramma reageert op de beweging van de continue stroom 
bezoekers. 
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Het paviljoen is als een pilot-project opgestart. Het vormproces en het fabricageproces 
zijn met behulp van computerprogramma's ontwikkeld. Eis is gewerkt met de zoge
hete file to factory methode, waarbij digitale tekeningen direct naar de fabriek zijn 
gestuurd. De constructie en de gevelpanelen konden op deze manier direct op maat 
gemaakt worden. 
In theorie zou het bouwproces dus vlekkeloos moeten verlopen, echter ook op de 
bouwplaats van <lit paviljoen bleek <lit vies tegen te vallen. Het montageproces van het 
Noord Holland Paviljoen is, vergeleken met die van andere projecten, uiterst bewer
kelijk te noemen. Men heeft de constructie elementen file to factory la ten produceren, 
vervolgens alien met een proeflas in elkaar gezet om zo te kijken of het daadwerkelijk 
we! klopte. De gaten zijn vervolgens afgetekend en geboord. Het geheel is gedemon
teerd en vervoerd naar het Floriade terrein in Haarlemmermeer. Hier is het paviljoen 
vervolgens weer opgebouwd met behulp van de boutverbindingen. Nadat het gehele 
staalskelet was opgebouwd zijn de Hylite gevelpanelen erop gemonteerd. 
De ogenschijnlijke omslachtige manier van produceren is bier toegepast om exac
te boutverbindingen te realiseren. Het probleem bij dergelijke constructies zit hem 
namelijk in de maattoleranties die nodig zijn voor de uitvoering in de praktijk. Om 
maattoleranties te verkrijgen zou men slobgaten ter plaatsen van de boutverbindin
gen moeten hebben. Deze slobgaten 
vormen echter een probleem bij de 
krachtsoverdracht en zijn dus feite 
lijk niet gewenst. Men heeft er hie 
dan ook voor gekozen om het gehel 
skelet tijdelijk in elkaar te zetten, o 
zo de plaats van de boutverbindinger 
exact te kunnen bepalen. Hierdoor 
waren er geen slobgaten meer nodig. 
In <lit geval gaat het om een paviljoe 
van beperkte afmeting, in verband 
met de arbeidsintensiviteit is ee 
dergelijke bouwmethode bij groter 
projecten niet reeel te noemen. 

Stadhuis Alphen aan de Rijn. Alphen a/d Rijn. 2002 (type 2) 

Dit gebouw is een ontwerp van Erick van Egeraat Associated Architects. Bijna elk pro
ject heeft we! een bijzonderheid die de aandacht trekt. Het stadhuis Alphen a/d Rijn 
is duidelijk een uitzondering op deze regel. Het gebouw bezit namelijk een veelheid 
aan bijzonderheden, die elkaar onderling bovendien ingrijpend be!nvloeden. Het is 
zonder meer een oveiweldigend gebouw, <lat door zijn verschijningsvorm reeds een 
extreme uitstraling heeft. Deze verschijningsvorm heeft evenwel verregaande conse
quenties gehad voor het constructief ontwerp, <lat uiteindelijk op het scherpst van de 
snede tot stand is gekomen. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van eerdere samen
werkingsverbanden tussen de architect en de constructeur. 
In constructieve zin kunnen we zelfs spreken van een overtreffende trap, want het 
ontwerp zit vol bijzondere, constructieve onderdelen. Extreem zijn de uitkraging, de 
scheefstand van het achtergelegen kantoorpand, de grote vides, loopbruggen en slan
ke gevel. de gebouwvorm, de hangdaken en de schuine kolommen. Het stadhuispro
gramma bestaat uit drie gebouwen, een hoofdgebouw, een tussengedeelte en een kan-



toorgebouw. Het hoofdgebouw wordt vanwege zijn vorm ook we! het palet genoemd. 
De constructie van het palet is opgebouwd uit een aantal pijlers, waarbij optimale trans
parantie is nagestreefd. Allereerst is vanuit de constructie als uitgangspunt gesteld 
dat alle gekromde elementen lijnvormig moesten worden uitgevoerd. Aile gebogen 
elementen, in de gevel ofhet dak, zijn uitgevoerd in hout of staal. Een stalen kolom is 
door walsing, of een gelamineerde Jig
ger is eenvoudig gekromd uit te voeren 
dan gekromde gevelelementen. In dit 
ontwerp is verder duidelijk te zien dat de 
hoofddraagconstructie een horizontale 
gelaagdheid heeft (namelijk de vloeren 
van het gebouw) De kolommen ter plaat
sen van de vloereinden volgen de gevel
lijn. De gevelconstructie is bevestigd aan 
de verschillende verdiepingsvloeren. 

Busstation Hoofddoq>. Hoofddoq>. 2003 (type 4) 
Ook bij dit project is er bij het productieproces gebruik gemaakt van de file to factory 
m ethode. De architect Maurice Nio heeft de digitale gegevens geleverd aan MARIN 
(de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de vormgeving van de polystyreen 
elementen). Vervolgens hebben grote freesmachines de polystyreenblokken in de de
finitieve vorm gefreesd. De afzonderlijke blokken zijn naar de locatie vervoerd en ver
volgens verlijmd tot 3 hoofdelementen. Ter voorkoming van eventuele aantasting van 
het polystyreen zijn de elementen vervolgens voorzien van een beschermende coating. 
Hierna zijn er nog twee lagen polyester aangebracht, waarna de 3 hoofdelementen aan 
elkaar zijn gekoppeld en de naden zijn weggewerkt. 

DG bank. Berlijn. 200I. (type 3) 

Ook bij dit project van De architect Gehry is de constructie betrekkelijk eenvoudig te 
noemen: parallel geplaatste stalen spanten die gewalst zijn in de gewenste vorm. De 
constructie wordt volledig aan het zicht onttrokken. aan de buitenzijde wordt de con
structie met RVS platen bekleed, aan de binnenzijde met hout. Door de koppen slank 
te houden is de constructiezwaarte feitelijk onbelangrijk geworden. 
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PNEU-METHODE 

Ook een mogelijk constructie principe is de zogenaamde pneu-methode. Hierbij 
wordt er gebruik gemaakt van opblaasbare vormen die warden bespoten met spuitbe
ton. uitharding van het beton wordt de ma! ontlucht, waardoor er een ruimte omringt 
door beton ontstaat op de plaats van de opblaasbare ma!. Deze methode wordt al gerui
me tijd in de VS door het Monolithic Dome Institute (MDI) toegepast. Zij gebruiken 
pneumatische constructies voor het maken van domes. De met staal versterkte mono
litische domes warden gebruikt voor onder andere scholen, kerken en kantoren maar 
ook stadions behoren tot de mogelijkheden. Hun eerste dome, een aardapelopslag, 
werd in 1975 in Shelly, Idaho (VS) gebouwd. De diameter van deze dome bedroeg 31,5 
meter met een hoogte van 10,5 meter. Echter is deze methode al zo ver uit gekristal
liseerd <lat de diameters vele malen grater gemaakt kunnen warden. 

Gevelopbouw 
De gevel van een op deze manier gerealiseerd gebouw is van buiten naar binnen (in de 
richting van de uitvoering) als volgt opgebouwd: 

ontwikkeling op het gebied 
an textiel kunnen er steeds !anger 
neegaan. Het textiel waaruit de mono
itische dome wordt opgebouwd, is een 
an PVC gecoat nylon of een polyester 

textiel. Voor elke pneu-vorm wordt van 
tevoren het snijpatroon bepaald en ge
knipt om deze vervolgens in een pro
ductiehal aan elkaar te !assen. 
Het textiel dient aan eisen als sterkte, 

~elastischiteit, scheursterkte, duurzaam
heid en gewenste oppervlakte structuur te voldoen om in aanmerking te komen als be
kisting voor domes. Verder moeten ze goed bestand zijn tegen ruw gebruik tijdens de 
uitvoeringsfase. Belangrijk is <lat ze kunnen worden opgeblazen doormiddel van ver
schillende pompen en <lat ze tijdens de uitvoeringsfase in deze opgeblazen toestand 
kunnen blijven staan. De keuze voor een bepaald textiel is afhankelijk van de grootte 
van de dome. Als toe- ~ 
voeging is het textiel i 
verschillende kleuren en 
oppervlakte structuren t 
verkrijgen, echter is d 
kleur wit blijkt het mees 
geschikt te zijn. Dit kom 
met name door het feit da 
wit de zonlicht reflectee 
en minder gevoelig is voo 
degradatie als gevolg va 
UV-licht. 
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Isola tie: 
Als isolatiemateriaal wordt vaak polyu· 
rethaan schuim gebruikt. Dit isolatie ma
teriaal wordt op het membraam gespoten. 
Voor een goede hechting met de pne 
wordt er een primer gebruikt. Ook de pneu 
zelf dient droog te zijn om het isolatie ma-
teriaal beter te laten hechten. Naast de iso· 
lerende functie van deze isolatie laag word 
deze laag tevens gebruikt als tussentijds 
schaalwerking enter bevestiging van de wa
pening. Om de wapening aan de isolatie te 
bevestigen warden er vierkante plaatjes van 5ox50 mm met een draad in het midden, 
in het schuim gedrukt. Vervolgens wordt hierop nog een laatste schuimlaag aange· 
bracht om zo de dekking te realiseren voor deze metalen plaatjes. 

Beton: 

Nadat de schuimlaag is aangebracht kan er begonnen wor· 
den met het aanbrengen van de wapening. Voornamelijk 
wordt er bij domes gekozen voor de traditionele wapening 
met staven. Dit vanwege het feit dat experimenten met ve
zelversterkt beton nog niet echt hoopgevend zijn geweest. 
Het spreekt voor zich dat er gezorgd moet warden voor vol· 

.,, ,_~-.,,,,,~ ......... " "" doende betondekking om de wapeningsstaven te bescher· 
men voor roesten waardoor betonrot kan ontstaan. Er moet 
wel gezegd warden dat, bij een dergelijke productiemetho
de, het aanbrengen van de wapening is een zeer arbeidsin· 
tensiefwerk is. 

Het meest gebruikte beton is het zogehete 'shortcrete'. Dit beton is van <lien aard dat 
het prima onder een hoek en zelfs verticaal te verwerken is (je zou het zelf tegen het 
plafond kunnen spuiten zonder daar problemen van te ondervinden). De dikte van de 
betonlaag is uiteraard afhankelijk van de grootte en het krachtenspel van het gebouw. 
Een belangrijk aandachtspunt bij het spuiten van de betonlaag is de verhouding tus
sen water en beton. Te nat beton hecht niet voldoende en te droog beton verwerkt over 
het algemeen niet gemakkelijk). 



Bekleding (aan de buitenzijde): 
Beton is een mogelijke afwering van een dome. Om een gebouw te voorzien van een 
betonnen uiterlijk wordt er een laag 'kippengaas' aan de buitenzijde van de pneu aan
gebracht. Dit "kippengaas " wordt vervolgens weer bepoten met beton en zorgt ervoor 
dat de betonnen huid niet scheurt onder invloed van temperatuursverschillen en het 
krimpen van het beton. Het "kippengaas" fungeert op deze manier als wapening voor 
de buitenlaag (de huid) van het gebouw. Over deze buitenlaag wordt vervolgens nog 
een laag betonstuc aangebracht, welke drie tot zes weken moet uitharden. Tijdens dit 
uithardingproces zal de stuclaag, als gevolg van temperatuursverschillen en uitzettin
gen, scheuren gaan vertonen, wat weer kan zorgen voor lekkages in de huid. Over deze 
eerste aangebrachte stuclaag worden er daarom nog twee lagen bovenop aangebracht. 
De laatste (buitenste) laag vertoont op deze manier enkel nog haarscheurtjes. 
Metalen beplating behoort ook tot de mogelijke afwerkingmaterialen. Deze gevelaf
werking wordt pas op de betonnen schil aangebracht als deze volledig is uitgehard. 
Het aanbrengen van de bekledin 
gebeurt middels schroeven op ee 
metalen beugel die door de pne 
in het polyurethaan schuim beves-
tigd wordt. Verder worden de pla-
ten ook nog onderling aan elkaa 
bevestigd. De bekleding wordt als 
leien aangebracht waardoor wate 
buiten toe wordt afgevoerd. Dez 
methode schijnt als een van d 
besten te werken als het gaat o 
het waterdicht maken van een ge
scheurde pneu. 

Uitvoering: 
Het bouwen van een monolithische dome begint met het aanleggen van een funde
ringsring, voorzien van wapening en de benodigde stekeinden voor de opbouw. voor 
kleine domes kan een vloer met een ringfundering volstaan. De stekken uit de funde
ring worde later bevestigd aan de wapeningstaven in de schaal. Vervolgens wordt, het 
membraam wat van tevoren precies op maat gemaakt wordt, over de begane grond
vloer uitgevouwen en bevestigd aan de betonnen fundering. Het textiel vormt op deze 
manier als bekisting en eventuele binnenschil van het gebouw. Omdat de fundering 
en begane grondvloer niet luchtdicht zijn is het noodzaak het textiel door te laten !o
pen over de vloer. Op deze manier kan er tijdens het opblazen geen lucht ontsnappen. 
Het opblazen gebeurt met krachtige pompen (fans) en na verloop van tijd zal de pneu 
zijn uiteindelijke vorm aannemen. Grote pneus kunnen in minder dan twee uur tijd 
worden opgeblazen. Om inzakken te voorkomen, client de pomp de pneu constant 
onder druk te houden. Als de vorm onder voldoende druk staat (afhankelijk van de 
grootte ca. 50 mm waterkolom tot zelfs r30 mm waterkolom), wordt begonnen met 
het aanbrengen van de schil. Dit gebeurt van binnenuit, zodat de uitvoering volledig 
weersonafhankelijk kan plaatsvinden. Daarnaast kan warmte toegevoerd worden om 
het verhardingsproces te versnellen. Om in de pneu te komen, wordt een luchtsluis 
aangelegd die ervoor zorgt dat er geen lucht ontsnapt tijdens het betreden van de 
pneu. 

201 



202 

De eerste laag die aangebracht wordt is de hiervoor genoemde PU-schuim. Er moet 
we! op gelet worden dat het textiel droog is voordat het schuim wordt aangebracht. 
Overtollig vocht in de pneu wordt afgevoerd via een speciaal ventilatiekanaal in de 
sluis. Om het schui beter te laten hechten wordt de binnenkant van de pneu voor
behandelt met een primer. Wanneer dit alles gedaan is, worden de eerste paar lagen 
van polyurethaan schuim middels speciale spuitapparatuur aangebracht aan de bin
nenzijde van de pneu. Vervolgens worden de wapeningstaven vast gemaakt aan de 
verschillende bevestigingspunten in de schil. De wapening wordt zowel in verticale als 
in horizontale richting aangebracht. Daar waar openingen in de schil moeten komen, 
wordt rondom extra wapening aangebracht. In deze productiemethode zijn veel mo
gelijkheden voor openingen, echter de plaats van deze openingen is beperkt. Te grote 
openingen of te veel openingen brengen de krachtafdracht van het geheel in gevaar. 
Zorgvuldige berekeningen worden gemaakt om de grootte en de plaats van de openin
gen te bepalen alsmede de hoeveelheid wapening. 
De volgende stap is het aanbrengen van het spuitbeton. De wapening en stekeinde 
worden volledig ingepakt met beton. Op plaatsen waar openingen komen, wordt niet 
gespoten. De randen hiervan worden afgeslepen wanneer het beton in uitgehard. 


