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Voorwoord 

Voor u ligt het verslag behorende bij mijn afstuderen. De inhoud en samenstelling zijn wellicht wat onorthodox, vanwege het afstudeertraject wat het 
weerspiegelt. Het afstuderen ben ik namelijk begonnen bij de vakgroep Architectonisch Ontwerpen, maar halverwege ben ik am verscheidene redenen 
overgestapt naar de vakgroep Ontwerpsystemen. Er zitten in het verslag dus elementen van be ide leerscholen. Hierdoor en vanwege de puntsgewijze 
verslaglegging die ik door het hele afstudeertraject heen heb aangehouden is het verslag opgebouwd uit allerlei op het project van toepassing zijnde, 
belangrijke en interessante items. Ik heb het verslag beknopt gehouden, in de bijlage op de DVD is nag meer informatie te vinden. 
Ik wens u veel plezier met het lezen en nodig u graag uit am oak de DVD die achterin het verslag zit te bekijken. 



Samenvatting 

Ondergronds bouwen is een andere discipline dan bovengronds bouwen en vergt een andere aanpak om het goed te laten werken en de gebruiker er 
zich prettig te laten voelen. In dit project is deze bouwmethode gebruikt om een winkelcentrum te ontwerpen in de binnenstad van Eindhoven dat mensen 
probeert te trekken. Standaard architectuur is niet noodzakelijk goed passend bij een ondergrondse situatie vanwege de in de mens aanwezige afkeer 
van de ondergrondse wereld. Deze gevoelens moeten worden erkent bij het ontwerpen en om de ondergrondse wereld aantrekkelijk te maken kan de 
ontwerper inspelen op de fantasie van de mens om zo het negatieve gevoel wat men heeft bij deze bouwvorm te overschaduwen. In dit project is dat 
gedaan middels een ontwerpmethode waarbij de computer wordt gebruikt om de ontwerper te ondersteunen en dingen te laten doen die anders zeer 
tijdrovend of lastig zijn. Er is ontworpen met de lege ruimte, ge"inspireerd op tekeningen van Piranesi en Loos en aangevuld met enkele andere 
architectonische elementen om zo een groot winkelcentrum te creeren waarin een spanningsboog aanwezig is tussen orientatie en fascinatie. Daarbij is 
gebruik gemaakt van enkele ontwerpconcepten zoals de genoemde ideeen Piranesi en Loos, alsmede een totaal nieuw winkelcentrum-Iayout, een 
stedelijke koppefunctie en een bepaalde hierarchie in het koppelen van ruimtes. Hiermee probeert het ontwerp een goede balans te vinden tussen de 
fascinatie van de gebruiker en de orientatie binnen het winkelcentrum, door een spannende, prikkelende en positieve ondergrondse ruimte. Dit alles is 
gepoogd zo goed mogelijk te integreren in de bestaande situatie om het stedelijk weefsel niet te verstoren, maar zelfs om het te versterken. 

Dit computergeassisteerde ontwerp resulteert in een compleet 3D model, waarin de ontstane ruimtes kunnen worden geevalueerd en ontwerpkeuzes 
eenvoudig kunnen worden teruggekoppeld en aanpassingen kunnen worden gedaan. Na een aantal van deze stappen is het ontwerp voorzien van 
materialisering en verlichting en is het omgezet in een computerprogramma waar men virtueel in het gebouw rond kan lopen gebruikmakend van een 
simulator, de DeskCave. Deze simulatie is vervolgens gebruikt om te evalueren of het beoogde effect werkt; of gebruikers van het gebouw het feit dat ze 
onder de grond zitten vergeten door de structuur van het gebouw en of de balans tussen fascinatie en orientatie werkt. Hier is een onderzoek voor 
gehouden waarbij mensen virtueel door het gebouw hebben gelopen en een aantal vragen hebben beantwoord en opdrachten hebben gedaan. Hieruit 
blijkt dat, ook al heeft men weinig contact met buiten, men toch gefascineerd is door de ruimte en het feit dat men ondergronds is naar de achtergrond 
verdwijnt. 

De digitale ontwerptools in combinatie met de achterliggende architectuurkeuzes blijken te werken. Het resulterende ontwerp is prikkelend genoeg voor 
de gebruiker en de ontwerpmethode is passend voor ondergrondse ruimte. Daarnaast is de virtuele wereld een goede toetsing van het ontwerpen en 
biedt het grote mogelijkheden tot evaluatie en aanpassingen. 
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Afstudeerproject 'Onder-Bewust' 
Inleiding 
In mijn afstuderen wil ik het bouwen eens letterlijk van de andere kant bekijken. Ik wil 

een gebouw of complex creeren wat vrij toegankelijk is, aanlokkelijk en prikkelend is 
en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Daarnaast wil ik het leeuwendeel onder het maaiveld bouwen. Onder de grond zit 

een groot potentieel aan ruimte wat zelden wordt benut, behalve voor kelders, 
parkeergarages en dergelijke functies. Hierbij is de gevel ook onbelangrijk, maar is de 
beleving van ruimte het voornaamste. Het komt meer aan op de schakeling van 
ruimten dan het vullen van een doos met ruimten. Onder de grond is het ontwerpen 
meer opgezet van binnenuit dan bovengronds bouwen en speelt het mysterie een 
grote rol. Dit is een grote uitdaging, omdat het ondergrondse vaak wordt geassocieerd 
met negatieve gevoelens. Maar als het slaagt, kan het een bijzondere plek worden. 

Probleemanalyse 
De stad Eindhoven is verdeeld. De gemeentelijke herindeling avant-Ia-Iettre van 1920 

heeft niet geleid tot een compacte stad, maar tot een stad waar nog steeds de dorpen 
van toen in doorklinken en die als geheel niet vlekkeloos functioneert. 
Daarbovenop is Nederland een van de dichtbevolkste landen ter wereld, maar onze 

steden hebben juist weer een relatief lage dichtheid. Dit leidt tot een land waar praktisch 
iedere vierkante meter wordt volgebouwd en de leegte ver te zoeken is. Maar er staat 
ons nog een enorme ruimte ter 
beschikking ondergronds, waarmee we 
de ruimtevraag kunnen oplossen en 
daarbij ook nog eens bovengronds 
ruimte sparen. 

Probleemstelling 
Ontwerp in de stad Eindhoven een 

(grotendeels) ondergrondse verbinding 
tussen de Demer en de Kruisstraat 
waarbinnen voornamelijk commerciele 
functies kunnen worden gehuisvest, 
zoals winkels en kantoren. 
Houdt daarbij rekening met de 

stedebouwkundige relaties en 
verbindingen, de menselijke schaal en 
psyche en de fysieke omstandigheden 
van de plek. 



Locatie 
Als locatie heb ik het centrum van Eindhoven gekozen en wei het gebied van het huidige Beursgebouw en de verbinding met de Kruisstraat. Dit gebied 

biedt veel unieke eigenschappen die mooi passen in het programma; het heeft een grote bereikbaarheid met zowel het openbaar als prive vervoer, is een 
drukke verkeersader voor zowel fietsers, auto's als voetgangers, verbindt het winkelcentrum van Eindhoven met het noordelijke winkelcentrum van 
Woensel en ligt bijzonder centraal gelegen in de stad. 
V~~r dit programma moeten wei enkele gebouwen wijken, zoals het Beursgebouw en de bijbehorende kantoortorens. Maar de winkels krijgen een 

nieuwe plek onder de grond en de kantoorbewoners kunnen honderd meter verhuizen naar de nieuwe, leegstaande, Kennedytoren naast het station. 
Daarnaast werkt het gebied niet als verbinding tussen het centrum van Eindhoven en Woensel. De gemeente wil dit alSO jaar voor elkaar krijgen , maar 

is daar tot op heden niet in geslaagd. Het ontwerp zal proberen daar ook verandering in te brengen. 

Korte stedenbouwkundige analyse 
Verkeer 
Aangezien de locatie midden tussen meerdere van de belangrijkste verkeersaders binnen 

Eindhoven ligt, is het noodzakelijk die stromen goed te analyseren. In de bijlage zijn enkele 
~.---.., analysetekeningen toegevoegd die het nog meer verduidelijken. 

Autoverkeer 
De locatie ligt temidden van de drukste wegen binnen Eindhoven . Net ten noorden ervan komen 

de Boschdjjk, Generaal Montgommerylaan en John F. Kennedylaan uit op de zogenaamde 
:at~ __ :::=iil!l!!l binnenring die de locatie aan de noordkant begrenst. Deze ring gaat verder in oostelijke en 

. ...-~-....... 
westelijke richting naar het PSV stadion, respectievelijk de Berenkuil en is een van de belangrijkste 
ontsluitingen binnen Eindhoven. Aan beide kanten naast de locatie liggen twee aansluitingen op de 
ring die naar het centrum leiden, de Emmasingel en de Vestdijk. Hierdoor wordt de locatie dus aan 
oostelijke en westelijke kant begrensd. 
Treinverkeer 

1::ll:::::i~~tz:::ill..i:.1Io:l1111!!:i1! !5::m~~t!io...ll!!!illa;.t.........~"::J..~'E'~~~B1 Het station ligt op een steenworp afstand ten zuidoosten en het spoor loopt vormt de zuidgrens 
van de locatie. Het is mogelijk zeer dicht langs het spoor te bouwen, zoals is gebeurt bij de pas 
gerealiseerde nieuwbouw van het Piazza, net aan de andere kant van het spoor. Per uur rijden er 
ongeveer 10 reguliere treinen langs. 
Fiets 
Er lopen ook meerdere fietsroutes door en naast de locatie. Deze zullen bij het ontwerp mee 

.,,,'''" __ moeten worden genomen, omdat deze vitaal zijn voor het fietsverkeer binnen Eindhoven. Met name 
de route van station naar Kruisstraat en van station naar Boschdijk moet gangbaar en open 

~~~~_i3 worden/blijven . Tijdens de spitsuren worden deze routes veelvuldig gebruikt en zijn ook de grootste 
:: fietsknooppunten van de stad . 

Voetgangers 
Hiervoor geldt min of meer hetzelfde als voor de fietsers . De route zal opnieuw ontworpen moeten 

worden, rekening houdend met het voetverkeer tussen station, centrum en Kruisstraat. 
Voornamelijk de route Centrum - Kruisstraat zal extra aandacht verdienen, omdat die ook door het 
ontwerp heen zallopen. 
Openbaar vervoer 
Het busstation ligt bij het treinstation en dus ook pal naast de locatie. De bussen rijden vanaf het 

~:i~~~t2~iti~iE);j~~~~~~~~§~ busstation grotendeels 6f de Vestdijktunnel in, 6f de Emmasingeltunnel in. Deze komen dus ook 
~ langs de locatie. Er is op dit moment een busroute die tussen de locatie en de Fellenoord loopt. 

Deze route kan ook worden overgenomen door een baan van de binnenring, indien gewenst. 
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Geschiedenis van de stad en de locatie 
Hoe Eindhoven is ontstaan 

,f ~U~I , . .. -sr .... _~N .EIr.: i"'O\"f:N . 

! . 

1920 

Eindhoven zoals het nu is is in 1920 ontstaan uit de dorpen Eindhoven, 
Stratum, Gestel, Strijp, Tongelre en Woensel. Ge'inspireerd door 
Ebenezer Howard en zijn tuinstadidee van 1898 werd de nieuwe stad 

-' Eindhoven gezien als een cluster van meerdere kernen rond een 
centrale kern. Maar in tegenstelling tot Howards voorstel om vanuit de 
overheid en de industrie zich te bemoeien met de erbarmelijke 
huisvesting van de arbeiders schoof de gemeente Eindhoven het 
huisvestingsvraagstuk structureel richting de industrie, wat duidelijk zijn 
sporen heeft nagelaten in de stedenbouwkundige indeling en kwaliteit. 
Aan het eind van de jaren '20 wordt stedenbouwer De Casseres (1902) 

benaderd die in 1929 een stedenbouwkundig plan presenteert met als 
belangrijkste kenmerk de introductie van een ringbaanstructuur met 
bijbehorende radialen (zie links). Het plan is niet helemaal uitgevoerd, 
maar je ziet er nog vee I van terug in het huidige Eindhoven, zoals de 
rondwegen en uitvalswegen. 

In de crisisjaren heerste er in Eindhoven - net zoals in de rest van de westerse wereld - een grote werkloosheid en 
ook de bouw stagneerde. Daarbovenop kwam de oorlog en het bombardement van 6 december 1942, waarbij een deel 
van de binnenstad van Eindhoven werd verwoest. Na de oorlog volgde de wederopbouw, waarbij men welhaast blij 
leek dat er eindelijk een (wederopbouw)plan was na jaren soebatten over hoog spoor, laag spoor, radialen, enzovoorts 
en men zonder veel wikken en wegen het halve centrumgebied heeft gesloopt (zie rechts) om het Wederopbouwplan 
te realiseren . 
Er werd gekozen voor een halfhoog spoor (een compleet hoog spoor bleek te duur) met half verdiepte tunnels voor 

het verkeer in de stad. Dit was verre van idea ai, maar voor dat moment het meest haalbare. Het spoor was klaar in 
1953 en bij een evaluatie ervan was men toch niet zo gelukkig met de gerealiseerde oplossing. De barriere met 
Woensel is juist vergroot, in plaats van het op te lossen. Zoals duidelijk mogen zijn, bestaat die barriere hedentendage 
nog steeds. 



r-- - 1'" 

r- -:= I ~· r·lr -:: -r ~ _ __'_ .J .J _ J ~ __ -' ---' SfJ 

De wederopbouwjaren - waaruit een groot deel van de 
gebouwen binnen Eindhoven stammen - hebben geleid 
tot een te groot en wijds stadsbeeld. Hoogbouw (>3 
lagen) was vanwege de aanschaf van een lift te duur en 
dus is het grootste gedeelte gebouwd in laagbouw. Dat 
heeft het stadsbeeld geen goed gedaan, want dit is 
naast het feit dat Eindhoven uit dorpen opgebouwd is 
een van de hoofdredenen dat een groot deel van 
Eindhoven nog steeds erg dorps aandoet. 
Om nog even terug te komen op de verbinding tussen 

•iiii:::I!i!i Woensel en het centrum van Eindhoven; dit is vele 
jaren (al vanaf de jaren '40) een punt van aandacht 
geweest, maar het probleem is nog steeds niet 
opgelost. Er zijn vele plannen gemaakt en het begin van 
de Kruisstraat is al vormgegeven in de stijl van de 
Demer, maar de werkelijke verbinding is nooit tot stand 
gekomen. De gemeente is hier zelfs nu nog mee bezig 
en bezint zich op plannen om de mensen uit 
Noord-Eindhoven meer naar het centrum te lokken, o.a. 
door middel van verbeterde parkeergelegenheden. 
Verbeterde parkeergelegenheden hebben misschien 
wei een verkorting van de afstand en tijd tot gevolg om 
van Woensel naar het centrum te komen, maar de 
psychologische afstand blijft onveranderd. 

Samenvattend is de geschiedenis van de 
totstandkoming van Eindhoven doorspekt van 
compromissen, problemen, verkeerde of ongelukkige 
keuzes en weinig visie. Natuurlijk heeft iedere stad met 
deze problemen te kampen, maar meestal is men er 
toch redelijk zonder kleerscheuren uitgekomen. 
Eindhoven daarentegen blijft verscheurd, letterlijk en 
figuurlijk. 
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Technische mogelijkheden en typologieen 
Hoofdtypologieen 

Typologieen van' D 
constructievorm 
en: 
1 - Ondergronds 
2 - In-de-grond 
3 - Boven 
Maaiveld 
4 - Verhoogd 

lD , I 

Randvoorwaarden 
Bodemsamenstelling 

Bouwmethoden ondergronds Caissonmethode in detail Constructievoorbeelden 

open bouwmelhode D ~ Col @J 
wanden-dakmelhode 

atzlnkmelhode 

caissonmethode 

boormelhode 

...... 11-' ---""\>.,... 

. - ~o-~ 

0 
1 

0 
9;}=·D J II II L 

r =:::r:J ~ J Ii Ii L 
bodem Q tunnelboormachine 

grondwalersland belon 01 slaalconstruclie 

De afzettingen van de Formatie van Eindhoven zijn ontstaan gedurende de koude fasen van het 
Midden Pleistoceen (Elsterien en Saalien). Deze formatie is voor wat betreft samenstelling nagenoeg 
hetzelfde als de laat Pleistocene afzettingen van de Formatie van Twente. Wanneer beide formaties 
op elkaar liggen (dit is vaak het geval in Zuid-Nederland) worden ze samen gevoegd tot de 
zogenaamde Nuenen groep. De dikte van de Formatie van Eindhoven bedraagt 10 tot 25 m. 

Dit betekent dat de grond onder Eindhoven grotendeels uit dekzand bestaat, waar goed 
ondergronds in is te bouwen. Het heeft een groot draagvermogen, kan makkelijk verdicht, verbeterd 
en afgegraven worden en kan makkelijk afgevoerd en hergebruikt worden. Het grondwater staat wei 

J vrij hoog in deze regio en daar moeten dan ook maatregelen tegen worden getroffen. 
Goed bodemonderzoek is een van de belangrijkste dingen bij ondergronds bouwen, omdat dat voor 

een groot deel bepaald welke bouwmethoden gebruikt kunnen worden en dus ook welke 
mogelijkheden er zijn. De in dit project gebruikte methode zal een (blijvende) bouwkuip worden. 
Vanwege de lage belasting voor de omgeving en de (weinig) beschikbare ruimte op de locatie is dat 
de beste methode. 



Historisch 

Cappadocie is geologisch gezien een vulkanisch gebied, wat het mogelijk heeft gemaakt 
dat er zulke uitgebreide steden in zijn uitgehakt. Duizenden jaren wonen er al mensen in 
deze woningen, al dan niet op de vlucht voor de Iconoclasten, Arabieren of Mongolen. 

Men denkt dat in de grootste ondergrondse stad, Derinkuyu, zo'n 20.000 mensen hebben 
geleefd. Door smalle gangen bereikt men stallen, woonverblijven, kerken, keukens en 
opslagplaatsen. Een diepe luchtschacht kon de hele stad van frisse lucht voorzien waardoor 
mensen wei tot 6 maanden onder de grond konden blijven. 

Ondergrondse woningen, Xian, China 
Xi an was vroeger de hoofdstad van China en is de plek waar de eerste keizer van China zich heeft laten beg raven 

met een leger van duizenden terracotta soldaten. Maar het is oak de plaats waar veel ondergrondse woningen 
voorkomen. Een deel zijn rotswoningen, maar het grootste deel is rondom een verzonken binnenplaats gebouwd. 
Deze bouwmethode kwam in zwang omdat dat goedkoper was dan bovengronds bouwen. De huizen gaan over van 
generatie op generatie en zijn voor het overgrote deel nog steeds bewoond, maar de laatste jaren wordt dat steeds 
moeilijker omdat de kinderen liever hun heil zoeken in de stad dan in een ondergronds dorp. 

Modern 

De Gjovik Fjellhallen is 120 meter diep in het Noorse berglandschap voor de Winterspelen van 1994 gebouwd, c.q. uitgehakt. In dit complex is een 
multifunctionele schaatsbaan gesitueerd in de grootste hal en in een kleinere hal een zwembad. Daarnaast natuurlijk nog allemaal voorzieningen voor 
de duizenden mensen die de hal kan herbergen. 

Inleiding 

Techniek 
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Science Fiction 

I " f-
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Resident Evil (2002): Deze film speelt zich bijna helemaal af in een ondergrondse stad, genaamd The Hive (zie screenshot 2). Een virus zorgt ervoor 
dat de doden actief worden en in hun basisbehoeften vervallen, namelijk eten .. . Opvallend aan deze ondergrondse stad is zijn structuur en de 
aanwezigheid van virtuele ramen die een uitzicht simuleren. Het them a ondergrondse ruimte wordt gebruikt voor de beklemmende sfeer en gelimiteerde 
vluchtmogelijkheid . 

- • • • II 

" .,~ .. 
" 
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The Cube (1997): Een groep mensen ontwaakt in een 
kubus, die op zich weer deel uitmaakt van een grote 
kubus met 26x26x26 elementen. Er ontstaat een 
afvalrace ... 

Shepherd (1999): Post-apocalyptische film-noir waar de mensheid ondergronds vlucht 
omdat de aarde niet meer levensvatbaar is. Deze ondergrondse stad is een 
voedingsbodem voor religeuze sektes en geweld. Het slechtste van de mens komt 
boven onder de grond ... 

Wederom roept deze structuur en vorm een 
beklemmende sfeer op en staat in groot contrast met de 
buitenwereld. 

Het ondergrondse wordt geassocieerd met de donkere kanten van het mens-zijn en 
biedt die kanten een plek om naar buiten te komen. En dat staat dan weer in groot 
contrast met de bovenwereld, waar de protagonisten natuurlijk uiteindelijk belanden. 

Literatuur 
Jules Verne 

20.000 mijlen onder zee, Reis naar de maan in 
28 dagen en 12 uren, etc; Een veelvoorkomend 
thema van Jules Verne's boeken is het 
mysterieuze, onbekende en ondergrondse. 
Ondergronds (of onderzees) wordt geassocieerd 
met excentriek en interessant en met spannende 
en onbekende kanten van de mens, in 
tegenstelling tot veel moderne uitingen waar vaker 
de duistere en gevaarlijke kant wordt benadrukt. 
Hier links enkele originele gravures en rechts wat 
screenshots van een film gebaseerd op 20.000 
Leages. 



Horizontaliteit en Verticaliteit 
Psyehisehe beleving van het ondergrondse 

Door de eeuwen heen heeft het verticale al een grote aantrekkingskracht op de mens gehad en heeft geleid tot allerlei 
theorieen, religies, fobieen en fascinaties. Het goede en het kwade, het hogere en het lagere, vrijheid en inkerkering, de 
onderwereld en de bovenwereld zijn allemaal tegenstellingen die een zeer sterke relatie hebben met dit fenomeen . 

Ook binnen de psyche van de mens vinden we tegenstellingen bij verticaliteit en ondergrondse ruimtes, namelijk 
nieuwsgierigheid, verwondering en intrige tegenover angst en beklemming. Vaak overwint het eerste en gaat de mens 
ondergronds op ontdekking, zoals Howard Carter die in 1922 de tombe van Tut-Ank-Amon opende (zie foto links). Maar ook 
dit gaat dan weer gepaard met de onderwereld kant; in dit geval 'de vloek van de mummy'. 

Ook zijn er nog steeds theorieen en aanhangers van de 'Holle Aarde Theorie' (zie plaatje rechts), waarbij wordt voorgesteld 
dat de aarde hoi is en in de binnenkant een superieur volk leeft. Foto's uit de ruimte lijken dit vOlgens deze theoretici te 
bevestigen. 

Zo blijft het verticale een prominente rol spelen in de beleving van de omgeving. Ontwerpers gebruiken dit vaak niet door 
aileen bovengronds en zonder veel mysterie te bouwen, maar het is ook mogelijk om deze onderbewuste psychische 
gesteldheid te gebruiken om spannende en de verbeelding prikkelende architectuur te creeren. 

Adolf Loos 
Raumplan 

Adolf Loos' Raumplan laat het interieur van een huis uiteenvallen in een verzameling van details en 
geschakelde vertrekken, welke elkaar deels terugvinden in de blik van een beschouwer. Ramen zijn vaak niet 
om naar buiten te kijken, maar om licht binnen te laten. Het huis richt zich naar binnen, soms letterlijk 
ondersteunt door reflecterende oppervlakken . Ruimten binnen het gebouw versterken elkaars aanwezigheid, 
in tegenstelling tot het simpelweg naast elkaar bestaan . 

n The smallness of a theatre box would be unbearable if one could not look out into the large space beyond." 
Zodoende is het vol gens Loos mogelijk ruimte te vergroten, zelfs bij het ontwerpen van kleine gebouwen, door 
een grote hoofdruimte te verbinden met een lagere of kleinere ruimte. 

De blik speelt dus een cruciale rol in het Raumplan en dient als een instrument om al deze indrukken 
werkelijk te ervaren en te koppelen. Loos richt die blik en creeert intrige en mysterie. 

Giovanni Battista Piranesi 
Careeri Invenzione (Denkbeeldige Gevangenis) 

Met deze tekeningen schetst Piranesi letterlijk een gevoel 
van verwondering, geordende chaos en mysterie. De 
beschouwer ziet een ruimte, maar kan geen mentaal beeld 
vormen van de contouren, opbouw en begrenzingen van die 
ruimte. Dat leidt ertoe dat de beschouwer geintrigeerd raakt 
door de ruimte en hem als mysterieus ervaart. De ruimte biedt 
de beschouwer op ieder punt binnen de ruimte een aantal 
puzzelstukjes aan, maar nooit allemaal tegelijk en nooit 
genoeg om de puzzel te completeren. Dit fenomeen wordt 
dankbaar gebruikt in het uiteindelijke ontwerp. 

--

Inleiding 

Magie 
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Winkelen door de eeuwen heen 
Van Marskramer naar Mall 

H I LJ;'·~ . GAR'AG E 
. 413 ~ SPll.lNG '1ST. 

Het winkelcentrum stamt uit een lange traditie van 
ruilhandel. Door de consumeermaatschappij van de 

f: 
laatste decennie is dit uitgegroeid tot steeds grootschaliger 
uitingen van dit handelsfenomeen. Waar het begon met 
rondreizende verkopers is het nu, via markten, 
buurtwinkels, warenhuizen en (de voorloper van 
winkelcentra's) de passage geevolueerd naar 
rondreizende consumenten, die grote afstanden afleggen 
om iets te kopen of zelfs gewoon rond te lopen in een 
winkel- of stadscentrum zonder iets te (willen) kopen . 
"Winkelen is een totaal andere activiteit dan kopen. 

r:~~ie~"~ Kopen is het resultaat van een voorbedachte en precies 
omschreven doel. Het besluit om een specifiek artikel te 

~F-!lliill_ kopen brengt de koper naar een specifieke winkel, waar hij 
Bazaar te Isfahan, Iran. zijn doel snel uitvoert. Winkelen zou men kunnen 
Overdekte straat die zich door omschrijven als een activiteit met enige mate 

-~----==--~ de stad kronkelt. besluitenloosheid en gaat meestal gepaard met een ruime 
"Austrian Victor Gruen is known as the father of the shopping hoeveelheid vrije tijd. Winkelen hoeft niet perse tot kopen 

mall. Gruen holds the world record for building the most te leiden en het houdt meestal in het vergelijken van prijs, 
shopping space in a single lifetime at 44,500,000 square feet. stijl en kwa/iteit." (Victor Gruen _ Centers for the urban 
His designs became the mall model and nearly every shopping 
center in the world bears his mark. Yet in the late fifties and environment) 
sixties as malls cropped up all over the United States, the great Daarbij is een hele studie ontstaan naar hoe mensen het 
paradox of Victor Gruen unfolded. He looked out at his creation beste over te hal en zijn iets te kopen en hoe je mensen in 
and was appalled. The shopping mall, he concluded, is a 
powetful eVil." (Deb Olin Unferth _ Conscious Choice) het winkelcentrum lokt. Dit hoofdstuk laat enkele 

voorbeelden en vormen daarvan zien. 

Trekkers 
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Om mensen in een winkelcentrum te krijgen moeten er enkele 
trekkers aanwezig zijn. Dat kan een grote winkel of supermarkt zijn, 
maar ook amusement, restaurants of outletzaken . Hoe groter het 
winkelcentrum, des te groter moet de trekker of het aantal trekkers 
zijn . 
Enkele voorbeelden van trekkers zijn in het geval van de Heuvel 

Galerie te Eindhoven: Intertoys, Van Piere Boeken en de H&M. Er w 
ook een supermarkt, maar die is verdwenen. 
V~~r mijn ontwerp heb ik enkele trekkers voor ogen: dagelijkse 

winkels zoals een grote supermarkt en grote kledingzaken, 
eetgelegenheden en foodcourts en een paar niet dagelijkse-'.wi.nkels 
zoals een grote Media-Store, outletzaak, warenhuis en dergelijke. 
Hiernaast een voorbeeld van de 'Mall of America' (Bloomington, 

1993) met de daarbijbehorende trekkers. 
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Doorsnede van de 
Passage Jouffroy 
(1845-1846) te 

i Parijs. Hier heeft 
de passage nog 

r een relatief 
, 

[ kleine maat. 

De Passage des Panoramas (1799), 
Jouffroy(1845-1846) en Verdeau (1846) 
vormden samen een verdichting van 
het stedelijk netwerk. 

Barton Arcade, Manchester (1874) 
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Routing 
Hoe mooi je winkel ook is, de mensen moeten er wei langskomen natuurlijk. Om dit mogelijk te 

maken zijn er enkele design criteria ontwikkeld voor het interieure voetgangersgebied. 
Allereerst moet het binnengebied makkelijk bereikbaar zijn vanaf de buitengebieden. Dit kan 

bereikt worden door directe verbindingen of door visuele verbindingen. 
Ten tweede moet het gebied leesbaar zijn. Een coherente ruimtelijke indeling en een 

makkelijke planindeling bevorderd begrijpbare circulatiepatronen . Een sterk ruimtelijk concept 
bijgestaan door consistente architectuur zal de orientatie bevorderen. 
Ten derde moet het gebied voetgangers ook sociaal aanspreken. Het moet aantrekkelijk zijn, 

er moet kunnen worden gesocialiseerd en er moeten eventueel publieke gebeurtenissen 
kunnen worden gehouden. 
Ais laatste wordt genoemd dat het nieuw te ontwerpen gebied moet worden gekoppeld met de 

bestaande stadsstructuur om zo een aangenaam netwerk te krijgen. 
Deze ontwerpcriteria zijn gestoeld op de typische Mall-modellen, zoals Gruen ze ook stelt. 

Deze zijn er op gericht om maximale bereikbaarheid, consumenten-verspreiding en 
leesbaarheid te intraduceren. Een soort doorontwikkeling van straat en galerie. 
Deze ontwerpcriteria zullen niet 1 op 1 kunnen worden toegepast in mijn ontwerp, vanwege de 

afwijkende vormen, ontwerpconcepten en mogelijkheden van het ondergronds bouwen. Dit 
bied juist mogelijkheden om het anders aan te pakken, door bijvoorbeeld naast de normale Hyatt Regency, San francIsco 

trekkers (winkels) ook het gebouw als trekker te laten dienen en zo alles te bereiken wat een 
Mall goed laat functioneren. 

Daglicht 
Winkelcentra zijn vaak zonder duidelijke 

daglichttoetreding ontworpen. Er is vaak 
wei enige toetreding aanwezig, maar 
meestal in zeer beperkte of onopvallende 
mate. De aandacht van de consument moet 
binnen in het gebouw blijven om zo verleid 
te worden tot het doen van aankopen. Dit 
bied een groot voordeel voor ondergrondse 
toepassing van winkelcentra. 
Door interessante elementen te 

introduceren in het gebouw kun je de 
aandacht nog meer binnen houden . In die 
zin kun je zowel het kopen bevorderen als 
de aandacht afieiden van het feit dat men 
zich onder de grand bevindt. 

Shopping Mall, Cleveland 

Inleidjng 
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Eaton Center, Toronto (1977-1979) 
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Verkeersstromen rondom de IDea tie nader bekeken 
Rondom de locatie zijn er vele bewegingen van mensen die direct of zijdelings te maken 

hebben met de locatie. Omdat de locatie fungeert als kruispunt van vele van die stromen 
loont het om er even kort bij stil te staan. 
Hiemaast staat afgebeeld hoeveel autobewegingen er op de wegen rondom de locatie 

waren in 1996. Zoals te zien is zijn dit er vele duizenden of zelfs tienduizenden. Oit zal 
hedentendage nog een factor hoger zijn . In een recentere bron staat vermeld dat de 

Mall kruising van Felienoord en de Montgommerylaan (ten noordoosten van de locatie) 60.000 
bewegingen per dag verwerkt. Het ziet er niet naar uit dat dat in de nabije toekomst gaat 
veranderen. 

14 

Ook voetgangers maken een deel uit van de stroom. Hieronder staan de resultaten van 
een onderzoekje op een doordeweekse dag, uitgevoerd door studenten van de TU/e. 
Ten noorden en westen van de locatie zou makkelijk kunnen worden aangesloten op de 

bestaande infrastructuur. 
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Winkelen en parkeren 
Ontwerperiteria 

Middag lUO-15,OO 
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0-
naar vanat naar vanat 

Woensel Woensel stadian stadion 

Het vorige hoofdstuk liet zien wat de (grove) ontwerpcriteria van een winkelcentrum zijn, 
volgens het model opgesteld door Victor Gruen. Natuurlijk stelt een winkelcentrum niets voor 
zonder winkelend publiek, dus er moeten ook voorzieningen worden getroffen om dat publiek 
naar het centrum toe te laten komen. Oat betekent parkeerplek. De locatie is ook al bijzonder 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer, door zijn ligging naast het trein- en busstation, 
maar een groot deel van het winkelend publiek komt toch met de auto. De (Amerikaanse) 
ontwerprichtlijn met betrekking tot parkeren is een verhouding van 1:2 (ofwel 1/3:2/3), waarbij 
het parkeeroppervlak dus dubbel zo groot moet zijn als het winkeloppervlak. 
Nou is het Amerikaanse model natuurlijk niet helemaal een op een toepasbaar in Nederland, 

maar het is prudent om te proberen niet teveel af te wijken van deze verhouding . 
Eindhoven heeft in en rond de binnenstad al verscheidene parkeergarages en andere 

parkeerplekken. Wanneer ik die optel kom ik tot een totaal van ergens tussen de 4000 en 6000 
parkeerplekken. Waarschijnlijk komen er ongeveer 1200 plekken bij in de te ontwerpen 
parkeergarage. 
Oit zal betekenen dat er een parkeergarage bij het on twerp gevoegd moet worden van een 

substantiele grootte en de uitdaging is om die er zo goed mogelijk in te passen. 

Uitgangspunten bij het ontwerpen van parkeergarages: 

Breedle parkeerplaals 
Lengle parkeerplaals 
Breedle rijbaan 
Stijgingspercenlage rijbaan 
Maximale voertuiggewichl 
Gemiddelde vloerbelasling 
Minimale vrije hoogle 
Maximale hoogle voertuig 
Normering 

~, _ -. Z 'I' 

, " 
',1 J, & ..!... 

~. . . . i' -

2.5 meier 
5.0 meier 
6.0 meier 
12% (max 30%) 
25.0 kN 
2.0 kNlm2 
2.10 meier 
2.00 meier 
NEN 2443 

Dwarsdoorsnede split-level 

Langsdoorsnede split -level 
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Langsdoorsnede heflingbaangarage 
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Ontwerpproces winkelcentrum 
Vingeroefeningen 

Over een periode van vele maanden zijn meerdere schetsontwerpen gemaakt, 
maar iedere keer had het niet genoeg substantie en voldeed het niet (helemaal) 
aan de gestelde doelen. Het probleem zat hem in de basis van waaruit het 
ontwerp vorm kreeg ; Het was vaak een geforceerd idee of beeld en zodoende was 
het hieruit ontstane ontwerp vrij dun en hield het geen stand. Mijn soms iets te 
perfectionistisch denkbeeld droeg daar ook zeker niet aan bij. 
Op deze en de volgende pagina staan enkele van deze ontwerpen, waarvan -

zoals ik het nu zie - het doel is geweest om mezelf wat bekwamer te maken in 
deze ontwerpopgave. Het is namelijk niet niks om te proberen zo'n groot gebouw 
te ontwerpen. Het ontwerpproces moet een andere koers volgen dan bij een 
kleinere opdracht (bij mij althans). 
Deze vingeroefeningen hebben mij geleerd om het ontwerpproces wat structureler 

aan te pakken en eerst wat duidelijke funderingen te leggen, alvorens te gaan 
ontwerpen. Maar ik moet ervoor oppassen dat ik die fundering niet te letterlijk 
neem en de constructie en de functionaliteit teveellaat overheersen, omdat dat in 
deze eerdere ontwerpen mijn valkuil is geweest. 
Het resultaat van deze schetsontwerpen is dat ik terug ben gegaan naar de basis 

van mijn ideen voor dit ontwerp. De uitgangspunten die ik daar had gesteld heb ik 
weer naar voren gehaald en heb die gevormd tot enkele basisconcepten die niet 
gestoeld zijn op structurele eisen of mogelijkheden, maar gebaseerd zijn op mijn 
eerder gestelde doelen met deze ontwerpopgave. Meer daarover in het volgende 
hoofdstuk. 
Op deze en de volgende pagina ziet u enkele van de ontwerpen, in rendering of 

maquette. Ze zijn niet slecht, maar hebben gemeen dat ze allemaal vanuit een 
bepaald basisprincipe zijn ontworpen, waarmee al heel vroeg in het proces 
bepaalde vrijheden zijn ingeperkt en het ontwerp net niet de kwaliteit heeft wat het 
goede architectuur maakt. 

Ondergrondse 
bak gevuld met 
functies en 
doorsneden met 
luchtgebonden 
loopwegen. 
Bovenop de bak 
bevindt zich een 
stadstuin met 
kantoren, hier niet 
weergegeven. 

12x12 meter stramien gevuld met loopwegen, winkels en ontspanningsfuncies met 
allerlei doorkijken. Het rechterplaatje is de lege ruimte in het ontwerp. 

Parkeergarage omsluit een 12x12x12meter driehoekstramien waarbinnen de winkels zijn gesitueerd. Het geheel is doorsneden met 3 zichtlijnen, op 120 graden van elkaar. 
Daarbinnen is een 'gatenkaas' ontworpen met doorkijken en vides. 



Een 14x14 meter grid van ko/ommen, waarbinnen winkels, open ruimtes en loopwegen of bruggen zijn geplaatst. Enkele 
vides lopen tot vele lagen in de hoogte door. Onderin zijn een sportcentrum en bioscoop gevestigd. 

Vingeroefening waarbij ik ben 
begonnen met een 
blokkendoos, waarvan ik 
steeds blokken ben gaan 
wegnemen om 101 een 
mooi resullaat Ie 
komen.Ook 

omeen 
goede 
doorslroming 
te garanderen. 
Hier zijn maar 4 lagen 
weergegeven van de 12. 

Schetsmaquette van 
suikerblokjes, waarbij ik 
heb geprobeerd om er 
meer hoogte en schaal in 
te krijgen. Hierin ben ik wat 
overdreven Ie werk 
gegaan, maar hel was wei 
nutlig om dil gemaakl Ie 
hebben. 
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Ontwerpconcepten winkelcentrum 
Elementen van het ontwerp 
Om deze ontwerpopgave te tackelen maak ik gebruik van enkele ontwerpconcepten die in woorden of beelden het ontwerpproces bijstaan. Deze 

concepten zijn de handvatten van waaruit het ontwerp vorm wordt gegeven en zijn voor mij persoonlijk nodig om deze ontwerpopgave tot een 
adequaat einde te brengen. Ze volgen uit mijn eerdere onderzoek en uit de vingeroefeningen zoals in de vorige pagina's weergegeven. 
De concepten heb ik gebruikt in het ontwerpproces om gestructureerd en goedonderbouwd te kunnen ontwerpen. Dit schortte er namelijk nog aan 

voorheen, wat ook bleek uit de resultaten . Het ontwerpproces is nog steeds een omvangrijk proces, maar deze structuur maakt het een stuk 
overzichtelijker, duidelijker en beter bevatbaar. De concepten zijn in het uiteindelijke ontwerp ook duidelijk herkenbaar en zij zorgen voor een groot 
deel voor de spanningsboog tussen fascinatie en orientatie. 
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Zoals ik al heb laten zien is een winkelcentrum een 
doorontwikkeling van de winkelstraat. Concept 2 gaat over de 
situering van deze winkels. Waar in andere winkelcentra de 
winkels worden gesitueerd naar gelang de bereikbaarheid, wil ik 
mijn winkels situeren met de zichtbaarheid als ordenend principe. 
Achterliggende gedachte is dat het winkelend publiek vanuit een 

(van de) centrale ruimte(s) kan overzien welke winkels er allemaal 
zijn en zo zijn keuze kan maken. Op weg daarheen zijn natuurlijk 
ook nog enkele van de andere winkels, maar er is dus geen 
corridor die langs aile winkels loopt. 
Hiernaast is dit idee geillustreerd. Groot voordeel van deze layout 

is dus dat bij het ontwerpen van het winkelcentrum geen rekening 
gehouden hoeft te worden met de standaardontwerpthematiek 
van een corridor waar aile winkels aan zijn gesitueerd, maar dat 
men dus vrij is om het centrum veel prikkelender te ontwerpen. 

--

Een combinatie van Piranesi's 
tekeningen (het mysterieuze, het 
gefragmenteerde en het 
ongebrensde) met Loos' Raumplan 
(de blik, de zichlijn en de ruimte) 
levert een prikkelende omgeving 
op. In mijn beleving ontstaat er een 
koppeling van enorm grote, 
middelgrote en kleinere ruimtes - in 
de geest van Loos - met 
daaromheen en tussendoor 
elementen van Piranesi 's schetsen 
in de vorm van bruggen, doorkijken 
en lichtval. 
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yt1 Een belangrijke functie van de locatie en het 
gebouw is de verbinding tussen het centrum van 
Eindhoven en Woensel. Deze brugfunctie wil ik 
bijna letterlijk zo invoegen in mijn ontwerp door 
deze ontsluiting vrij lineair te realiseren. Deze 
'brug' tussen noord en zuid is een element op zich 

\ 

binnen het ontwerp, maar sluit daar wei op aan. 
T VJte r a..cb e. Middels zichtlijnen en natuurlijk middels een 

ontsluiting. 
Deze brug kun je vergelijken met de Ponte 

Vecchio te Florence. Geen losse brug, maar een 
complete weg met winkels die over het water loopt 
en waar je soms een glimp van de wereld buiten 
de brug ontwaart. 

Ais vierde concept wil ik een hierarchie in schaal invoeren. Deze 
bouwblokken van verschillende schaal kunnen dan letterlijk worden 
gebruikt om het ontwerp gestalte te geven. Het kunnen zowel 
bouwblokken van materie zijn, als van lucht. 
Een van de winnaars van de Archiprix 2005, Kiyoaki Takeda, heeft 

met zijn project 'Continuum Body of Urban Memory' iets 
soortgelijks gedaan. Hier rechts staan daar enkele plaatjes van. De 
bouwblokken die ik zou willen gebruiken zullen er soortgelijk 
uitzien. 
De blokken zullen een menselijke schaal moeten hebben en het is 

fijn als ze ook nog rekening houden met een mogelijke 
verdiepingshoogte. Daarom lijkt een moduulmaat van 4 meter mij 
een goed begin. Daaruit kunnen dus blokken ontstaan van 
12x16x20 meter bijvoorbeeld. 

Bij het construeren van het ontwerp zal ik 
uitgaan van enkele 'zaadjes' in de vorm van 
hele grote open ruimten, vanwaar ik die zal 
laten groeien tot een driedimensionale 
ruimte met gebruikmaking van de 
bouwblokken. Dit moet dan worden 
geperfectioneerd en zo zal ik tot het 
ontwerp komen. Tenslotte wordt de 
constructie eromheen gefabriceerd. 
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Ontwerpmethode 
Techniek 

Het ontwerpproces heb ik op een bijzondere manier aangepakt. Ik ben niet gaan 
ontwerpen met wanden, muren of andere vaste dingen, maar ik ben de lege 
ruimte gaan ontwerpen. De lucht, als het ware. Door de lege ruimtes te ontwerpen 
en te koppelen, met in het achterhoofd de ontwerpconcepten, wi! ik een 
spannende, prikkelende ruimte krijgen . Van daaruit voigt de 'vaste' ruimte als 
inverse van die lege ruimte. Dit is mijns inziens een hoogst ongebruikelijke manier 
van ontwerpen, maar hij heeft vee I potentie om leuke, mooie en spannende 
dingen op te leveren. Je ontwerpt namelijk heel vrU en ongebonden en ziet pas 
achteraf hoe dat er uit ziet. 

Jaap's Macro Menu 13 
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Om deze manier van ontwerpen te realiseren heb ik enkele macro's in AutoCad 
gecreeerd die mij ontzettend veel werk uitsparen . Deze macros maken het 
mogelijk redelijk simpel de lege ruimte (de lucht) te ontwerpen, waarna AutoCad 
dit automatisch inverteert naar de vaste ruimte, compleet met doorgangen, 
looppaden en bouwlagen. Hij maakt er ook doorsnedes en plattegronden van. 
Hierin kunnen dan weer aanpassingen worden gedaan met betrekking tot waar 
looppaden komen en waar de grote muren zijn doorsneden. Ook kan het 
luchtontwerp simpel worden aangepast en worden bekeken hoe dat uitwerkt op de 
ruimte. AI deze informatie wordt teruggekoppeld op elkaar en zo kan zowel in de 
lege als in de vaste ruimte aanpassing worden gedaan om het ontwerp te 
verfraaien. De macro's zijn dus in feite een toolkit voor de architect. 

Omdat deze zaken allemaal in 3D plaatsvinden, kan er ook virtueel doorheen 
gelopen worden en daar worden geevalueerd hoe goed het ontwerp het beoogde 
effect bereikt. Veranderingen zijn dan weer redelijk simpel te maken. 

3D on twerp van de lege 
ruimte. De blauwe blokken 
zijn blokken lucht, met 
een moduulmaat 
van 4 meter. 
Deze zijn 
gekoppeld aan 
elkaar en vormen 
zo samen de 
lege ruimte in 
het ontwerp. 
Daartussenin lopen 
enkele grote wanden (oranje 

in deze tekening) die al/es ~ 
doorsnijden. 

De inverse hiervan levert de 
'vaste'ruimte op. Deze ruimte 
kan dan worden 
geanalyseerd en 
daaropvolgend 
kan erwat 
worden 
aangepast in 
de lege-ruimte
tekening om zo 
te komen tot een zo 
prikkelend en mooi 
mogelijk ontwerp. 
Een soort iteratie dus. 

Hier zie je enkele renders van een van de ontwerpen die gemaakt zijn met het proces zoals hierboven beschreven. Er zijn wat mensen aan toegevc5&gd om:flet:wat ~el"te doerf. 
lijken en am een goed idee van de schaal te krijgen. 



Workflow 

Aan de linkerkant zijn enkele screenshots te zien van AutoCad en wat er uit de 
macro komt. Ouidelijk zijn de plattegronden te zien en de doorsneden, waarmee 
het ontwerp wordt beoordeeld en aan de hand daarvan aanpassingen kunnen 
worden gedaan. Oeze methode kan nog veel beter en gebruikersvriendelijker 
worden gemaakt, maar daar bezit ik de nodige programmeerkennis nog niet voor. 

Aan de rechterkant is de 30 omgeving te zien, zoals hij in AutoCad als 
exportmodel staat. Oit model is gebaseerd en opgebouwd uit informatie van de 
Gemeente Eindhoven. Oit model wordt compleet met het gebouw geexporteerd 
naar 30 Studio (wederom middels een macro). Oaaronder een render uit 30 
Studio van het model wat voigt uit de macro, gecomplementeerd met de 
omgeving. Zo kan ook goed bekeken worden hoe goed het ontwerp past in de 

~. omgeving en welke aanpassingen er eventueel moeten worden gedaan om de 
aansluiting op de stedelijke structuur te verbeteren. 

Hieronder staan enkele screenshots uit 30 Studio, waarbij real-time door het 
gebouw kan worden lopen en kan worden ervaren hoe de keuzes van 
luchtblokken, openingen, doorgangen en ruimtes uitwerken. 

AI met al is het een interessante methode, waar waardevolle en soms ook 
onverwachte resultaten uitkomen. Nog mooier zou zijn wanneer deze 
veranderingen real-time en in 30 zouden kunnen worden uitgevoerd om het een 
integraal dee I van het ontwerpproces te maken. Oat va It echter buiten dit project. 

Een schematische samenvatting van de workflow bij het maken van een ontwerp op deze manier. 
~ ~ -6lJ . 
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Het ontwerp in lege ruimte wordt via de macro's gekoppeld aan het ontwerp in vaste ruimte, 
alsmede aan de doorsneden en plattegronden die daaruit volgen. Hiertussen kan dus worden 
geschakeld. 

Hieruit komt een 3D tekening die in 3D Studio verder kan worden uitgewerkt tot interieur
impressies. Deze worden ge·evalueerd en eventuele veranderingen worden teruggekoppeld. 
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Architectuur 
Inleiding 
Omdat het gebouw is ontworpen met behulp van een macro, is het architectonische aspect wezenlijk anders dan bij andere, klassieke ontwerpen. Maar 

toch is het zeker niet gespeend van architectuur. In de basis van het ontwerp en de gebruikte macro's zijn vele architectonische stappen en elementen 
gebruikt, die dus een integraal onderdeel zijn geworden van het ontwerp. Deze methode is wellicht niet zo inzichtelijk als pen en papier, maar het biedt wei 
weer vee I voordelen met betrekking tot verandering van het ontwerp. 

Klassieke methode Computer assisted methode met macro's 

Verschillen - Complete vrijheid - (Zelf gekozen) beperktheid in mogelijkheden 
- Bewerkelijk over de hele linie - Initieel bewerkelijk, daarna zeer flexibel en snel 
- Ontwerpen op papier en in gedachten - Ontwerpen in 3D direct zichtbaar en evalueerbaar 
- Geen kennis van computers vereist - Kennis van programmatuur noodzakelijk 
- Aanpassingen zijn tijdrovend - Aanpassingen (binnen het macrobereik) zijn snel gedaan 

Toepasbaarheid Bij kleine tot normale projecten is dit een 
uitstekende methode. Bij grote projecten waar 
weinig verandering wordt verwacht is dit ook een 
goede keuze. 

Bij grotere projecten of bij projecten waarbij verwacht wordt veel te wijzigen is dit 
een goede keus. De mogelijkheden tot visualisatie bieden ook veel potentie tot 
beoordeling van het ontwerp. Wei moet vooraf goed worden nagedacht over welke 
elementen in de macro's te stoppen en welke niet, aangezien dit vrij bepalend is. 

Bijzonderheid in architectuuur 
Een van de meest bijzondere aspecten van de gebruikte ontwerpmethode is wei dat het 

on twerp gestalte is gegeven vanuit de lege ruimte. De inverse daarvan levert de vaste 
ruimte op; de muren, wanden, vloeren en gevels. Dit is een compleet andere methode dan 
een ontwerp wat ontstaat vanuit gevels, wanden en 'vaste ruimte'. Het laat die werkwijze 
van ontwerpen volledig los en creeert nieuwe mogelijkheden. Het is een methode die wat 
oncontroleerbaar aanvoelt, omdat tijdens het proces niet duidelijk is hoe de geinverteerde 
ruimte er nou precies uit zal gaan zien, maar het levert onverwacht leuke en spannende 
ruimtewerking op. Zodoende is het een waardevolle aanpak en zou het wellicht verder 
moeten worden uitgewerkt om meer user-friendly te worden. Zoals een 3D 
computersysteem waarin je zowel tastbare zaken als wanden en vloeren kunt manipuleren 
alsook de niet-tastbare elementen zoals open ruimtes, waarbij alles met elkaar interacteert. 
Het huidige ontwerp is het resultaat van een iteratief proces van enkele opeenvolgende 

ontwerpen, waarvan bijvoorbeeld de huidige betonnen structurele wanden en globale 
locatie van de grote hallen stammen uit een eerder ontwerp. Het on twerp hoe het er nu 
voor ligt is dus een resultaat van een proces waarbij de computer een grote rol heeft 
gespeeld en het zou net zo goed heel anders kunnen zijn (binnen de randvoorwaarden die 
in het proces liggen besloten). Maar er is toch nog een zeer grote rol van de ontwerper 
nodig om het ontwerp te volbrengen. De uitkomsten uit het computergestuurde proces 
worden beoordeeld en gestuurd door de ontwerper, gangen, trappen en bruggen worden 
door hem ingevoegd, openingen in wanden worden door hem gemaakt en dit alles wordt 
met zijn architectonische inzicht beoordeeld. Zodoende is deze methode mijns inziens een 
krachtige manier om het komen tot een ontwerp op een totaal andere wijze te volbrengen, 
maar neemt het het heft niet uit handen van de ontwerper. 

Visualisatie van de lege ruimte waarmee ontworpen is. Duidelijk zichtbaar 
zijn de biokkken lucht die aan elkaar gekoppeld zijn en zo een weefsel
structuur vormen door het hele on twerp heen. Deze blokken hebben 
allerlei verschillende maten en vormen en vormen zo een spannend 
geheel. 



Gebruikte architectuur-elementen 
Koppeling van de openbare ruimte (de lege ruimte) 
Ge'inspireerd door Piranesi en Loos is het ontwerp opgebouwd uit gekoppelde luchtruimten, die samen een prikkelende ruimte moeten creeren. Doordat 

je nooit de grenzen van een ruimte kunt zien of ervaren is er altijd een bepaalde spanning over wat er na die hoek, achter die muur of boven die ruimte 
zich bevindt. Het richt de blik naar binnen, wat goed past bij een ondergronds gebouw en daardoor vergeet men dat met onder de grond zit. Er blijft 
contact met buiten, maar doordat het contact met het maaiveld klein is, transformeert het het winkelcentrum tot een eigen wereld, vol spannende en 
interessante aspecten. De overige ontwerpconcepten geven hier nog meer richting aan en zo ontstaat het ontwerp. 

Hierarchie 
Hoewel niet direct zichtbaar, zit er toch een zekere maat van hierarchie in deze koppeling van ruimte . Er is begonnen met 

de grote hallen en van daaruit is gewerkt met kleinere blokken lucht om het ontwerp te laten groeien. Op deze manier 
ontstaat een weefsel van lucht binnen de grenzen van het ontwerp. Ais laatste zijn de kleinste gangen toegevoegd op 
vtoerniveau, rekening houdend met de vloeren daarboven en onder. Deze zijn nodig om de aile winkelruimte bereikbaar te 
maken en ze zijn ingevoegd met inachtneming van de grootte van winkels en de routing. Zodat winkels een goede, 
verhuurbare proportie overhouden en de gangen zoveel mogelijk aansluiten op elkaar en op de open ruimte. 

Dragende wanden 
Door het he Ie ontwerp heen, zijn een aantal wanden gelegd, die het ontwerp zowelletterlijk als figuurlijk dragen. Het biedt 

een structurele mogelijkheid om de ontworpen ruimten te ondersteunen en daarnaast ondersteunen ze het ontwerpproces, 
door de structuur die ze geven aan de ruimte. Architectonisch gezien zijn deze wanden ook een betangrijk aspect, omdat 
ze dwars door het hele gebouw lopen en zodoende een extra dimensie toevoegen. Ze kunnen 30 meter recht omhoog 
lopen, zijwaarts of juist dwars door een winkel en de ruimte daarbuiten lopen en versterken zo het hele concept van het 
ontwerp. 
Ook creeren ze een bepaalde openheid door het gebouw heen. Zo ziet u hier aan de rechterkant de twee wanden die aan 

de zuidkant van het gebouw zijn geplaatst en openheid en doorzichten geven van onder tot helemaal boven. Onder links 
staat een visualisatie van hoe de wanden in het hele gebouw geplaatst zijn. De openingen die zichtbaar zijn, zijn door de 
ontwerper - geholpen door macro's - geplaatst uitgaande van de plaats van gangen en zichtlijnen. 

Zicht tussen de 2 wanden 

Voorbeeld van hierarchie. Enkele 
grotere en kleinere ruimen en 
gangen komen uit op een hoge hal. 
die voor een deel tot buiten 

5iiiii~61.!mIm=~= doorloopt. 
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Winke/opbouw 
Een ander belangrijk concept, wellicht niet 100% architectonisch van 

aard maar toch zeer belangrijk, is de layout van de winkels. Door de 
orientering op zicht, in plaats van op de routing, versterkt het het 
concept en biedt het een totaal nieuwe winkelervaring . Het geeft de 
vrijheid om tijdens het ontwerpen de standaard winkelverkaveling in een 
winkelcentrum compleet los te laten en iets nieuws te creeren. Natuurlijk 
moeten winkels wei aan redelijke standaardmaten voldoen (50, 100, 
150, 200 m2, etc) en dit is ook meegenomen in het ontwerp. Hier rechts 
ziet u enkele plaatjes van hoe het er binnen uit kan zien. Winkels zijn 
duidelijk zichtbaar, maar de route om er te komen is niet direct duidelijk. 
Het winkelcentrum nodigt uit om te dwalen, te ontdekken en te spelen. 
Natuurlijk zijn er de nodige sijgpunten om wei directer ergens te komen 
(ook belangrijk vanwege vluchtwegen natuurlijk), maar op de eerste 
plaats staat toch duidelijk de fascinatie met en door orientatie. Binnenruimte en een van de grote . AI deze ruimtes zijn doorsneden door loopbruggen, trappen en 

Binnen-Buiten 
wanden . Het geeft de gebruiker zicht op winkels, maar verraadt niet hoe daar te komen. 

Alhoewel het gebouw zeer introvert is, heeft het een sterke relatie met buiten puur aileen al 
door de locatie waar het gesitueerd is. Er lopen verschillende ontsluitingen dwars door de 
locatie die terug moeten komen in het uiteindelijke ontwerp. Deze routes zijn op zo'n manier in 
het ontwerp meegenomen, dat vanuit deze routes meerdere entrees zijn in het gebouw en vele 
zichtlijnen lopen door het gebouw heen, tot helemaal onderaan toe. Deze bieden een glimp van 
de wereld in het gebouw en nodigen uit om een kijkje te komen nemen. 
Vanuit het gebouw zelf zijn er ook zichtlijnen naar buiten. Er zijn, naast de 3 grote hallen, 

meerdere 'kokers' toegevoegd waardoor helemaal van onderin naar de lucht te kijken valt, 
maar waaruit niet blijkt op welk niveau men zich bevindt. Ook zijn er meerdere diagonalen die 
hetzelfde effect hebben. Zodoende is het ontwerp stevig verankerd in de buitenwereld, maar 
blijft het zijn mysterie en eigenheid houden. 

~~ 
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lijnen, schaal en ruimtelijkheid. V 



Stedenbouw 
Locatie en inpassing 
Stedenbouwkundig is het een zeer moeilijke locatie, vanwege aile wegen en verkeersstromen die 

door het plangebied lopen. Het winkelcentrum moet rekening houden met en aansluiten op al die 
stromen en wegen. Dit is in eerste instantie gedaan door een directe route in het ontwerp toe te 
voegen vanaf het centrum van Eindhoven tot de Kruisstraat. Deze route is er momenteel ook, maar 
deze wordt niet veel ~Iebruikt door de rommelige vormgeving en de donkere tunnels waar men 
doorheen moet. De gemeente is dit al aan het verbeteren, zo heeft men in de tunnel onder het 
spoor kleine winkeltjes gecreeerd, maar men heeft nog een lange weg te gaan om deze route 
aantrekkelijk te maken. Een grote trekker op deze locatie, zoals dit winkelcentrum, zou kunnen 
helpen om deze plek meer identiteit te geven, een koppeling te bewerkstelligen tussen de twee 
del en van de stad en zo het centrum van Eindhoven te vergroten. 

De overige routes zijn ook ge"integreerd in het gebouw zodat men er letterlijk niet omheen kan, 
maar doorheen moet. Het gaat hier om de fiets- en voetpaden die aan beide zijden en ten noorden 
van de locatie liggen. Dit is zichtbaar in de virtuele foto's die hier staan. Ook de parkeergarage is 
aangesloten op de huidige ontsluitingen en kan zonder veel aanpassingen in gebruik genomen 
worden. 

Of het gebouw op deze plek de beleving van de stad werkelijk verandert is natuurlijk de vraag en 
dat zou kunnen worden onderzocht, maar het heeft in ieder geval de ingredienten om het mogelijk 
te maken. 

Stedenbouwkundig overzicht. Hier ziet u de 2 in- en uitritten van de parkeergarage. 

Zicht vanuit de tunnel vanaf de Kruisstraat. 

Links de tunnel naar het station, rechtdoor de stad en 
rechts richting stadion, stad en Kruisstraat. 

Zicht vanuit de tunnel vanaf het station. 
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Licht en Verlichting 
Ondergronds licht en lampen 
Belichting van een dergelijke ondergrondse ruimte is zeer lastig. Zowel in het echt als 

in een computersimulatie. Licht geeft de mens een idee van buiten, van tijd en van 
vrijheid en is dus zeer belangrijk in ieder bouwwerk. Bij een ondergronds complex is dit 
dus een extreem belangrijk aspect; hoe ga je om met licht, zorg je voor 
daglichttoetreding of blijft het bij kunstlicht, welke lichtsterkte pas je toe en wat licht je 
allemaal aan? 

In dit ontwerp is ervoor gekozen te allen tijde een bepaalde relatie met buiten te 
hebben. Oit is bewerkstelligd door het inpassen van enkele open 'kolommen' die van 
helemaal onderin het gebouw tot buiten lopen, grote open halien en openheid van het 
complex waardoor regen en wind ook tot op zekere hoogte vrij spel hebben. Ook 
diagonaal zijn er zichtlijnen en mogelijkheden om naar buiten te kijken. Ooor de extreme 
mate van ondergrondsheid levert dit echter weinig licht binnen op. Niet zozeer in de 
grote ruimtes, maar in de vele kleinere ruimtes blijft er niet veel over van het zonlicht. 
Hier moest dus wat aan gedaan worden. Oit is bewerksteliigd door eerder in het proces, 
in AutoCad bij de macro's, mogelijkheid tot toevoegen van lichtbronnen in te voegen. 
Oeze bronnen kunnen op vloerniveau worden geplaatst en worden ook mee uitgevoerd 
naar 30S Max. Oaar kunnen ze worden aangepast qua lichtsterkte en uitstraling. 
Uiteindelijk zitten er ruim 700 lampen van ongeveer 250 a 300 Watt in. Oit levert dan 
een goed lichtbeeld op. 
Om het routingconcept nog wat te verhelderen zijn de lampen rondom de grote 

stijgpunten voorzien van een unieke kleur zodat gebruikers van een afstand kunnen 
zien waar een stijgpunt is en waar ze zich ongeveer bevinden. Oit zou met de grote 
halien ook nog kunnen. Oit geeft een net iets hogere duidelijkheid zonder het concept 
geweld aan te doen. 

Verderop is de verlichting groenig; een teken dat daar een van de stijgpunten is. 

rj r 1 cJ 8J'-...8 8VV U '~ ' r 

Deze ondergrondse ruimtes zijn met kunstiicht aangelicht. 

Zonlicht valt in een van de grote hallen binnen. Ook hier groenige lampen. 



Virtualisatie 
Van 20 naar 3D 
Het ontwerp van het gebouw, afkomstig uit AutoCad en gegenereerd door macro's, is in 3D Studio 

Max ingeladen en voorzien van textures en enkele aanpassingen om er lichtberekeningen in te 
kunnen doen met Radiosity. Dit blijkt moeilijker dan gedacht, omdat de grenzen van computer en 
programmatuur regellTlatig bereikt worden. Met enige aanpassingen en work-arounds is het toch nog 
goed werkbaar. Uit deze lichtberekeningen komt een lichtbeeld naar voren, wat naar Vizard (het 
virtualisatieprogramma) te exporteren valt. Enige nadeel is dat de gebruikte exporteermethode 
beperkt is in die zin dat het aileen maar schaduwen exporteert. Gebieden waar z6veellicht op valt dat 
die meer licht teruggeven worden niet meegenomen, zodat bijvoorbeeld een felle zonreflectie niet zo 
sterk overkomt in Vizard . Zie de demonstratie hiemaast. 
In dit programma kan met een scripttaal allerlei extra functionaliteit worden toegevoegd en deze 

mogelijkheid heb ik ook gebruikt. Zo zijn er 'mensen' aan toegevoegd die schijnbaar willekeurig door 
het gebouw lopen. Dit geeft een goed beeld van de schaal en is ook erg leuk tijdens het navigeren 
door het gebouw heen. Ze kunnen ook geluid maken om ook auditief een beeld te geven. Daarnaast 
heb ik de mogelijkheid ingevoegd extra belichtingssituaties in te laden, het dag en nacht te laten 
worden, wandel routes op te nemen en af te spelen en weer te geven op welke vloer men zich 
bevindt. 
Onderaan links staat het model zoals de computer hem ziet en rendert, als draadmodel. Botsingen 

met de muren en vloeren worden ook berekend aan de hand van deze elementen. Rechtsonder staat 
een deel van het 'proHramma' wat is geschreven in Vizard. Het totale script is ruim 700 regels groot 
en daarin wordt alles Igeregeld en bepaald. Van de rondlopende mensen en verlichting tot het 
ondervangen van toetsen en weergeven van informatie. Op de DVD is deze in zijn geheel 
toegevoegd. 
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Problem en en oplossingen 
Tijdens dit proces zijn er wei enkele problemen opgelost om de framerate zo hoog mogelijk te 

houden. Zo is het model opgesplitst in een model waar tegen gebotst kan worden en een waar je 
doorheen kunt lopen (zie rechts). Ook is er voor gezorgd dat de rondlopende avatars met weinig 
rekenwerk hun route kunnen vinden door de grafische bewerkingen te laten afnemen met de 
afstand vanaf de gebruiker. Visueel is er gespeeld met de rendervolgorde van elementen om rare 
transparanties weg te werken en zijn de elementen die, vanwege de complexiteit van het model, in 
3DS Max niet konden worden berekend met Radiosity in Vizard apart aangelicht. Ook zijn er 
enkele problemen met het aanbrengen van textures op gestretchte blocks. Deze komen na 
exporteren niet goed over in Vizard waardoor railingen en trappen een hele grove textuur krijgen. 
Omdat 3DS Max het model niet compleet kan renderen zonder vast te lopen en het dus 

onmogelijk is een film of render te maken is er in Vizard ook een module geschreven die een 
camerapad kan opnemen en later weer realtime kan renderen . Er staat een zo'n demo op de DVD. 
Zo kan er toch een film worden gemaakt en afgespeeld. 

Dit alles resulteert in een goed werkend, soepel draaiend en compleet model van het gebouw en 
zijn omgeving en geeft het een goed beeld van hoe het er in het 'echt' zou kunnen uitzien. U bent 
welkom zelf de proef op de som te nemen en de simulatie te draaien vanaf de DVD. Vizard, het 
virtualisatieprogramma, staat er ook op als demoversie alsmede het script wat bij dit model hoort. 

De mensen lopen vloeiend door het model heen . 

Scene uit 3DS Max met aile elementen. 
L . 

-. 

~ .J 
Elementen waar niet tegen gebotst kan worden . 

Elementen waar wei tegen gebotst kan worden . 



Methodisch Ontwerpen 
Esthetiek en techniElk 
Zoals eerder uitgelegd is het ontwerp in eerste instantie vormgegeven met 
luchtvolumes die aan elkaar gekoppeld zijn. Een complexe macro transformeert deze 
luchtvolumes tot vaste ruimte en maakt daar meteen plattegronden en doorsneden 
van ter beoordeling. Deze worden dan op de architectonische gronden beoordeeld die 
eerder behandeld zijn. Na eventuele aanpassingen voigt hier dan een 
basisplattegrond uit de de volgende vorm heeft (zie rechts). 
Hier is aileen maar de winkelmassa zichtbaar en de open ruimte. Om deze basis uit 

te breiden kunnen er allerlei elementen worden toegevoegd aan deze plattegronden, 
die via een macro ge~:oppeld zijn met het 3D ontwerp. Het 3D ontwerp is dus op te 
bouwen en veranderen in zowel 2D (plattegronden) als 3D. De elementen die 
daarvoor gebruikt kunnen worden zijn de volgende: 

Muren - Deze een meter dikke elementen zijn al in de luchtontwerpfase toegevoegd. 
De huidige plaats ervan komt voort uit een eerder ontwerp, waarvan de locatie van de 
wand en is bepaald nclargelang de ontstane winkelmassa. Die winkelmassa is 
verwijderd en de wanden bleven staan. Zo hebben ze een bepaalde esthetiek die 
nauw verwant is aan Ilet gehele concept en de schaal van het ontwerp en hebben ze 
ruimte gegeven aan een totaal nieuw ontwerp. Deze wanden kunnen in de 2D 
plattegrond ruimte worden doorsneden met luchtblokken om openingen te creeren 
voor gangen of zichtlijnen. Ter plaatse waar gangen deze wand doorsnijden, is de 
opening net wat smaller dan de wand, om een soort van poort te creeren. Dit versterkt 
de ervaring van het gaan van de ene omgeving naar de andere. 

Bruggen - Overspanningen in semi-transparant materiaal om de ruimtewerking van 
het ontwerp niet te doorbreken. Deze elementen zijn nodig om alles te ontsluiten en 
voegen spanning toe aan de ruimte doordat men bruggen ziet waar men niet van 
weet waar ze precies naar toe gaan enwaar ze lopen. De transparantie is bijna een 
'must', om de ruimtelijkheid die uit de ontwerpmethode naar voren komt niet teveel te 
doorbreken. 

Gangen -In de winkelmassa moeten gangen worden toegevoegd om alles te 
kunnen ontsluiten en om de open ruimtes te kunnen koppelen. Deze gangen worden 
via gangelementen opgebouwd en worden geplaatst door de ontwerper op plekken 
waar ze logisch, praktisch of esthetisch het best tot hun recht komen. Ook al is het 
ontwerp wat voortkomt uit het inverse-Iuchtontwerp al zeer ruimtelijk, er blijken toch 
veel gangen te moeten worden toegevoegd om aile nodige ontsluitingen te krijgen. 

Ramen en deuren - De winkels moeten natuurlijk ook kunnen worden ontsloten. 
Daarvoor zijn raam- en deurelementen toegevoegd die logisch zijn geplaatst op 
plekken waar winkels zullen zitten. Winkels hebben een bepaalde maat en daarvan 
kun je dus de plaats C1fleiden van de entree en etalage. De pijl is de kant waar de deur 
naartoe opengaat en- nog belangrijker - de zijde waar de textures op geplakt zitten. 
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Vloeren - Deze komen voort uit de verdieping eronder en zijn dus meer een visueel hulpmiddel dan een te plaatsen element. 

Railingen - Valbeveiliging hoort er natuurlijk ook bij. Deze elementen kunnen worden geplaatst en gestretched tot ze passen in de beoogde ruimte. 
Ingebouwd zit een onzichtbaar vlak, waartegen de gebruiker in de virtuele Vizard-omgeving kan botsen, om te voorkomen dat men op en over de railing 
loopt of naar beneden va It. 

Stijgpunten - Ais hoofdontsluiting en voor de veiligheid zij n 4 grote stijgpunten toegevoegd van 16x7m. Hierop sluiten dan de gangen, openingen en 
ruimtes aan. De locatie van deze punten is bepaald om van ieder punt in het winkelcentrum zo snel mogelijk bij een van deze trappenhuizen te komen. 

Trappen - Om verschillende vloeren te koppelen en winkels bereikbaar te maken zijn er roltrappen toegevoegd in verschillende soorten en smaken. 
Deze kunnen recht zijn, of een of twee hoeken omgaan en zijn allen in elementen gevat die simpel kunnen worden geplaatst en verplaatst. Zo kunnen 
naast de 4 hoofdstijgpunten meer verdiepingen worden gekoppeld. 

Lichtpunten - Om deze ondergrondse wereld goed te kunnen verlichten, op een zo realistisch mogelijk wijze, kunnen lichtpunten worden toegevoegd. 
Deze worden mee geexporteerd naar 3D Studio en kunnen daar gebruikt worden om de lichtberekeningen te kunnen draaien. Het zijn als het ware de 
fitting en en 3DS draait daar lampen in naar keuze. 

Legellda 

Winkelmassa 

Brugelement 

Muurelement 

Vloer 



AI deze elementen worden op schematische wijze ingevoegd op 2D niveau, zoals hier zichtbaar. Wanneer aile vloeren zijn gevuld met elementen kan 
een volgende macro deze 2D plattegronden transformeren naar een 3D model van het winkelcentrum. Daar kan men ook elementen verplaatsen, 
toevoegen en verwijd 'sren. Dit is echter wat lastiger omdat het moeilijk werken is in 3D ruimte en AutoCad heeft daar geen handige functies voor. Vandaar 
dat er een functie is toegevoegd die het gebouw kan opdelen in enkele vloeren, zodat het makkelijker bewerkbaar is in 3D. Bij het onderstaande plaatje 
bijvoorbeeld is alles boven maaiveldniveau niet zichtbaar. 

3D model van het winkelcentrum, opgebouwd 
uit de elementen zoals die aan het 20 model zijn 
toegevoegd . Hier kan beter worden beoordeeld hoe het 
drie-dimens onaal werkt en kunnen ook wijzigingen worden aangebracht 
die weer ter Jg te koppelen zijn naar het 20 modeL 

20 Plattegrond met elementen 

Deze complete 3D omgeving wordt dan - weer via een macro - geexporteerd naar 3DS Max, waar 3D in het gebouw kan worden rondgelopen en waar 
texturen kunnen woroen toegevoegd. Ook kan hier beoordeeld worden hoe het ontwerp in elkaar steekt en waar nog wat moet worden veranderd. Ais er 
veranderingen moeten worden gemaakt kunnen deze weer worden teruggekoppeld naar het 2D on twerp en zo is de circel rondo 
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Plattegronden en doorsneden 
Schematische architectuur 
Het dwaaleoneept wat in het ontwerp zit ge"intergreerd heeft oak zijn uitwerking op de plattegronden en 

doorsneden; deze blinken in eerste instantie niet uit in duidelijkheid. De opbouw is - mede door de 
gebruikte ontwerp- en uitwerkmethode - zeer sehematiseh en on orthodox. Wanneer men dit eehter 
doorziet kan er snel mee gewerkt worden en wordt de kraeht van de methode ziehtbaar. Het vraagt een 
andere manier van kijken, maar door de duidelijke elementen en kleuren is het redelijk snel te doorzien. 
Op de volgende pagina's staan de plattegronden en daarna enkele doorsneden. De plattegronden gaan 

van de bovenste verdieping naar onder toe, zodat de vloeren visueel kunnen worden gestapeld en de lezer 
een beeld kan krijgen van de totale opbouw van het ontwerp. De plattegronden zijn Noord-Zuid 
georienteerd en het groene blok links is de parkeergarage. 
Ook staan er enkele plaatjes bij uit de 3D wereld, inelusief de plaatsen waar 
die virtuele foto's zijn genomen. Op de bijgeleverde DVD kunt u er ook zelf 
doorheen lopen en aile foto's zien. Zie daarvoor de installatiehandleiding 
op de DVD. 

Verdieping 3 
Dit is de bovenste verdieping. Aangezien hij zieh boven de grond bevindt heeft 

hij zieht naar buiten, alhoewel het ontwerp poogt de aandaeht zo goed mogelijk 
naar binnen te riehten door vides en doorkijken en weinig uitkijkpunten naar 
buiten toe. 
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Verdieping 2 
Wederom een bovengrondse verdieping met meerdere lange zichtlijnen diep in het gebouw. 

Camerastandpunt 1 
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Verdieping 1 
Bij camerastandpunt 4 en 5 ziet u een van de weinige overzichten naar buiten toe. 
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Verdieping 0 
De begane grond; hier komen de mensen het gebouw binnen of lopen of fietsen ze er doorheen of langs. Op de plattegrond is duidelijk te zien hoe de 

ontsluitingen door het complex heenlopen. Het gebouw gunt deze mensen ook een blik ornlaag om ze te verleiden naar beneden te komen. 

Camerastandpunt 6 Camerastandpunt 3 
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Verdieping -1 
Ook door deze verdieping lopen aile 3 grate hallen, die een blik naar onder en boven geven. Ook is hier nog een duidelijk blik naar buiten, zoals op de 

foto's te zien. Alhoewel het niet meteen duidelijk is waar en hoe hoog men zich bevindt. 

Camerastandpunt 3 Camera stand punt 7 
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Verdieping -2 
Een voortzetting van de vorige verdiepingen. Wederom hier enkele grote zichlijnen, zowel horizontaal, diagonaal als verticaal, die het gebouw 

doorsnijden. Dit ziet U ook op de foto's. 

Camerastandpunt 7 Camerastandpunt 5 
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Verdieping -3 
Deze verdieping heeft enkele mooie rondgangen rondom grote openingen en biedt nog steeds vee I ruimte en hoogte. 
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Verdieping -4 
Op deze verdieping bevindt zich het grandniveau van een van de grate hallen, Men bevindt zich nag steeds buiten amdat de hal geen dak heeft en het 

weer vrij spel heeft. 

n ....... -
Camerastandpunt 4 Camerastandpunt 3 
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Verdieping -5 
Deze verdieping heeft al wat minder openingen vanwege de grate diepte en 

het feit dat alles wei gedragen moet kunnen worden. Maar nog steeds doet 
hij zeer ruimtelijk aan door de koppelingen tussen kleine en grate ruimten. 
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Verdieping -6 
De onderste verdieping heeft een grate hal, meerdere grate en kleine 

openingen naar boven toe en vooral veel gangen. Dit valt ook wei te 
verwachten voor de onderste laag van een ondergrands gebouw. Toch heeft 
het zeker een ruimtelijkheid zoals de plaatjes laten zien. 
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Doorsneden 
Openheid in ontwerp 
Op de volgende pagina's staan enkele doorsneden van het gebouw zoals deze uit de macro's komen. Er zijn 

al wei de stijgpunten in opgenomen, maar de later toegevoegde gangen, bruggen, trappen en railingen niet. 
Deze doorsneden geven een beeld van de grote openingen door het gebouw heen, zoals die voortkomen uit 
de macro's en het luchtontwerp. Er worden in een later stadium meer elementen toegevoegd, maar die zijn zo 
vormgegeven dat ze deze grote openingen zo weinig mogelijk geweld aandoen. Zo zijn de trappen die er her 
en der doorheen lopen slank uitgevoerd en zijn de bruggen in (semi)transparant materiaal uitgevoerd. Dit alles 
om de ervaring van ruimte zo intact mogelijk te laten. Hier rechts staan plaatjes van de zichtlijnen en hoe de 
elementen die later zijn toegevoegd de blik zo weinig mogelijk doorbreken. 
De macro levert doorsneden over elk van de 21 assen zoals die op onderstaand diagram staan. Dit is een 

goed hulpmiddel om het ontwerp te beoordelen en eventueel aanpassingen te doen . Ten behoeve van ruimte 
en overzicht zijn hier slechts enkele typerende doorsneden weergegeven. De rest staat op de DVD. De gele 
gebouwhoge elementen zijn de trappenhuizen. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

K LMNOPQRSTU > 
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Zichtlijn en elementen 

Hier is ook goed te zien hoe, oak al is de ruimte doorsneden met bruggen, de 
ruimtelijkheid en transparantie van het gebouw blijft gehandhaafd . 

KLMNOPQRSTU 
Overzichtsdiagram van de doorsneden, gezien in het ontwerp met 
luchtblokken. Het grote blauwe blok links is de parkeergarage. 
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Gebruik van de DeskCave ter visualisatie en beoordeling van het ontwerp. 

Meerdere projectieschermen zijn zichtbaar. Lijnen lopen vloeiend door en geven een 
goede 3D impressie omdat de gebruiker de schermen niet meer afzonderlijk ervaart. 
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Toetsing middels de Deskcave 
Onderzoeksvragen 
Om de kwaliteit van het ontwerp en de gemaakte ontwerpkeuzes te beoordelen is een virtuele simulator gebruikt; de DeskCave. Daarin is de virtuele 

simulatie van het gebouw geladen en is de respondenten gevraagd om erdoorheen te lopen en enkele vragen te beantwoorden. Ook is ze de opdracht 
gesteld een specifieke winkel te zoeken binnen het winkelcentrum. De vragen van het onderzoek zijn ontworpen om enkele hoofdvragen te beantwoorden: 
-In welke mate stimuleert het gebouw de zintuigen1 Werkt het on twerp in die mate dat mensen vergeten dat ze onder de grond zitten? 
-Ervaart men het gebouw als veilig? 
-Is de interne routing helder en duidelijk1 Kunnen mensen hun weg vinden in het gebouw en hoe ervaren ze het. 
-Is er contact met buiten1 Kunnen mensen de weg naar buiten vinden en hoeveel contact met buiten ervaren mensen? 
-Is de verlichting adequaat1 
Hieronder staan de resultaten van deze hoofdvragen. De linker balken zijn 'eens, de rechter 'oneens'. 

1 - Stimulering van de zintuigen 

Resultaten 
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2 - Ervaring van de veiligheid 
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4 - Contact met buiten 

Uit de statistische gegevens komen de volgende antwoorden op de gestelde vragen; 
Prikkelt het gebouw de zintuigen: Slechts 9% is het in enige mate oneens met de stelling dat het gebouw de 

zintuigen stimuleert. 80% is het ermee eens. Ook komt er duidelijk uit naar voren dat mensen die niet stilstaan bij 
het feit dat ze onder de grond zijn, zeer geprikkeld worden door het gebouw. Ook blijkt dat mensen die vonden dat 
ze weinig contact met buiten hebben, toch geprikkeld worden. Er blijkt dus dat het ontwerp functioneert op de 
gestelde criteria. 

Ervaart men het gebouw als veilig? Slechts een krappe meerderheid van 
57% is het eens, 12% neutraal en de rest is het oneens. Maar toch is een 
meerderheid van de mensen die het als onveilig ervaren gestimuleert door het 
gebouw en wil ook terugkomen. Deze resultaten zijn m.L zeer goed voor een 
ondergronds gebouw van deze schaal, omdat een overgrote meerderheid een 
positief oordeel heeft over het gebouw. Overall gezien ervaart men het 
gebouw dus als veilig . 
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5 - Verlichting 
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/s de interne routing he/der en duide/ijk? 48% is het eens, 17% 
neutraal en 34% oneens. Oit is een logisch resultaat, gezien het 
ontwerpconcept van (ver)dwalen en koppeling van allerlei ruimtes. 
Natuurlijk speelt hier ook in mee dat er weinig orientatiepunten zijn 
in de vorm van winkels, aankleding, geluiden of andere zaken. Maar 
ook hier is een meerderheid van de mensen die de routing niet 
duidelijk vinden van mening dat het gebouw wei stimuleert (zie 
links). Oit is dus wat gepoogd is met dit ontwerp te bereiken; dat het 
gebouw de mensen zodanig stimuleert dat ze de onduidelijkheid en 
het ondergronds zijn niet als een groot struikelblok ervaren. 

/s er contact met buiten? 37% is het hiermee eens, 13% neutraal 
en 50% oneens. Oit is een te verwachten resultaat voor een 
ondergronds gebouw. Er blijkt ook een sterke relatie te zijn tussen 
het contact met buiten en het gevoel de weg naar buiten kunnen 
vinden (zie links). Wei blijkt er dat, ook al ervaart men weinig contact 
met buiten, men toch voor zijn plezier zou komen winkelen in dit 
winkelcentrum (zie rechts). Contact met buiten is dus minder 
aanwezig. Niet zo verwonderlijk voor een ondergronds gebouw. 

/s de verlichting adequaat? 67% oordeelt positief over het licht, 
15% neutraal en siechts 18% negatief. Hieruit valt dus te 
concluderen dat de verlichting adequaat is. 
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Conc/usies 
Uit het onderzoek valt te concluderen dat het concept van het gebouw werkt en dat mensen door de vormgeving van de ruimtes voldoende worden 

gestimuleerd om negatieve beelden van veiligheid en het ondergrandse geen of maar een kleine rol te laten spelen. Wei wordt er opgemerkt dat de 
verdwaalfactor misschien nog wat te graot is, maar dit zal in de praktijk niet zo'n grate ral spelen wanneer iedere winkel anders is. In de balans tussen 
fascinatie en orientatie is dus - in dit model - wat te weinig orientatie aanwezig. ._ .... _~ ... 

Verbeterpunten van het ontwerp 
Naast dat iedere winkel een eigen etalage heeft zal de balans van fascinatie/orientatie wellicht wat beter 

zijn wanneer de grate hallen en stijgpunten duidelijker worden aangegeven door kleuren of gebruikte 
materialen. Ook het laten terugkomen van de centrale verbindingsas op ieder niveau zal oak bijdragen 
aan een betere orientatie. 

Op de DVD vindt u de vragenlijst en uitgebreide statistische gegevens. 

Opmerkingen tijdens het onderzoek 
Een veelgehoorde opmerking is dat het gebouw in meer of mindere mate als een doolhof wordt ervaren 

en mensen verdwalen. Maar er werd ook opgemerkt dat dat waarschijnlijk beter zal zijn met meer 
herkenningspunten zoals winkels en dergelijke. Een tweede opvallend iets bij het afnemen van het 
onderzoek is dat mensen zeer horizontaal georienteerd zijn en weinig naar boven of onder kijken. 
Waarschijnlijk schiet daar de DeskCave te kort, doordat die geen 'dakje' heeft waar beelden op kunnen 
worden geprojecteerd en de praefpersoon die hoogtedimensie niet zo goed ervaart. Dit speelt 
vermoedelijk een grate rol in de beoordeling van de route, het contact en de veiligheid . Deze dimensie is 
zeer belangrijk in dit gebouw en als men die niet goed ervaart zal dat het beeld wat men van het gebouw 
heeft zeker be"invloeden. 
Daarnaast valt op dat een graot deel van de mensen in eerste instantie naar boven loopt. Dit is 

waarschijnlijk te verklaren met de in de mens aanwezige angst voor het ondergrondse, maar zal ook te 
maken hebben met het feit dat men niet veel naar beneden kijkt. 
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Opmerkingen van praefpersonen: 
- er is veel onverwachte ruimte, het komt ruim en 

ruimtelijk over. 
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- een eenduidige ori6ntatie / aanduiding zal de winkelervaring veel aangenamer 
laten verlopen. De ruimtes zijn zeer interessant en leuk om doorheen te struinen, 
maar het direct naar een winkellopen is wei gewenst. 

t 
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- de hal/en mogen duidelijker gearticuleerd worden, ik had ze zelf niet als zodanig 
herkend. Door de zichtlijnen en stijgpunten zijn de duidelijk herkenbare gekleurde 
winkels makkelijk te vinden. 

- Ik vind het nog steeds moeilijk om me te ori6nteren. Misschien na een aantal 
bezoeken dat het makkelijker wordt. 

- Stijgpunten en/of centrale loper moeten meer beleefd worden als orientatie; 
anders is het echt een doolhot. 
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Conclusies 
Resultaten 

Oe stad Eindhoven heef al ruim 50 jaar geprobeerd de barriere die is ontstaan door het halfhoge spoor te slechten en tot op heden is men daar niet of 
nauwelijks in geslaagoC!. Oit project heeft geprobeerd om ter plekke van het huidige beursgebouw een verandering daarin aan te brengen en om een 
spannend ondergroncls gebouw te maken, gebruikmakend van een buitengewone ontwerpwijze. Oit is een zeer moeilijke opgave vanwege aile 
stedenbouwkundige 2:aken die daar samenkomen en aile lastige problemen die inherent zijn aan ondergronds bouwen. Oit project is daar in zoverre in 
geslaagd dat er een glebouw is gecreeerd met digitale ontwerptools, dat spannende architectuur bevat en weliicht daarom mens en van beide zijden van 
het spoor naar zich toe zal trekken. 

Ontwerpen in samenwerking met de computer levert bijzondere resultaten op en is een interessante methode om een ontwerpopgave eens van een 
andere hoek te benaderen. Wei moet goed worden nagedacht over de vormgeving van deze digitale hulpmiddelen, omdat deze het uiteindelijke ontwerp 
sterk kunnen bepalen. Oaar moeten dus duidelijke architectonische concepten aan ten grondslag liggen om ervoor te zorgen dat de resultaten bruikbaar 
en verantwoord zijn. De hier gebruikte tools zijn geschikt voor deze opgave, maar zouden wellicht nog meer fJexibel en minder orthogonaal moeten zijn. 
Mijns inziens zou het zeer nuttig zijn wanneer er een 30 ontwerp-toolbox wordt gecreeerd waarmee een ontwerper middels drag-and-drop manipulatie 
zijn ontwerp in zowel vaste als lege ruimte kan veranderen. 

Virtualisatie is een sterk hulpmiddel om een on twerp of methode inzichtelijk en testbaar te maken en daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Het 
gebruikte pakket is zeer uitgebreid en biedt legio mogelijkheden voor het aanbrengen van extra functionaliteit in het computermodel. Het uiteindelijke 
model is zo goed als rnogelijk uitgewerkt, maar er zijn wei enkele problemen opgedoken. Zo was enige incompatibiliteit tussen de resultaten uit de 
ontwerpmethode, het 30 pakket en het virtualisatiepakket en is de framerate nog niet optimaal. Ook is het ontbreken van een 5e projectiescherm boven 
de gebruiker is een gemis bij een dergelijk hoog model. 

Uit het gehouden onderzoek blijkt dat de initieHe doelsteliingen van het gebouw gehaald zijn en het gebouw de mensen genoeg stimuleert zodat ze het 
ondergrondse aspect vergeten . Het ruimtelijke fascinatie-concept lijkt dus te werken. Wei moet er opgemerkt worden dat het orientatie-aspect niet geheel 
valt te beoordelen vanwege het feit dat het model weinig orientatiepunten heeft wat betreft specifieke winkels en andere kenmerken. In de basis is echter 
de balans tusen orientatie en fasciniatie naar mijn mening en volgens het onderzoek goed aanwezig. Oe ontwerpconcepten die hieraan ten grondslag 
liggen in combinatie met het digitale ontwerp- en evaluatiesysteem hebben geleid tot spannende ruimte die de gebruiker uitnodigt te ontdekken. 

Aanbevelingen 
Architectonische ontwerpsystemen kunnen zeer krachtig en vernieuwend zijn. Na er lange tijd mee gewerkt te hebben zie ik vee I potentie. Eeh 

aanzienlijk deel daarvan zit mijns inziens in een systeem dat het ontwerpen zodanig assisteert dat de ontwerper vroeg in het ontwerpstadium simpelweg 
virtu eel door het ontwerp heen kan lopen en in die omgeving het ontwerp kan manipuleren aan zowel de vaste ruimte als de lege ruimte. Software zoals 
Sketch-Up maakt al een stap in die richting, maar is nog verre verwijderd van dergelijke manipulatiemethoden. 

Wat betreft visualisat e zal het 30 modellen zoals dit winkelcentrum (met veel vrije hoogte) helpen als er in de OeskCave ook een projectiescherm boven 
de gebruiker aanwezio is. Oat nodigt mensen eerder uit naar boven te kijken en voegt veel toe aan de beleving van de ruimte. Ook zijn er bij gebruik van 
de exporteerroutine wat textuur- en lichtproblemen aan het zicht gekomen die kunnen worden aangepakt om de beleving zo goed mogelijk te maken. 

Het zal het onderzoek naar de balans van fascinatie en orientatie flink vooruit helpen als aan het model duidelijk onderscheidbare winkels en andere 
orientatiepunten worden toegevoegd. Het onderzoek zal dan nog een keer moeten worden herhaald. Oat is nu niet gedaan vanwege de beperkte tijd en 
de (te) grote belasting die zo'n model op de computers legt. 

Evaluatie 

CQnclusie 

61 



62 

Nawoord 
End of an Era 
Lange tijd loop ik al rond op de TU, heb bij verschillende faculteiten en vakgroepen gestudeerd en heb daar zelden mijn ei in kwijt gekund. Dus allereerst 

wil ik graag zeggen dat ik enorm blij ben de studie nu afgerond te hebben. Het heeft zo lang geduurd omdat ik veel getwijfeld heb over en gezocht heb 
naar wat ik nu eigenlijk echt wil en waar mijn hart ligt. Deze en andere ervaringen op de TU hebben me in ieder geval geleerd dat je het allemaal zelf 
moet doen. Ook toegeven dat je het niet meer weet en hulp zoeken valt daaronder; als ik niet een andere professor en een frisse draai aan mijn 
afstudeerproject had kunnen regelen was ik zelfs gestopt. Deze tijd he eft me veel bijgebracht; allerlei kennis van harde techniek tot filosofie en over wat 
ik wil en niet wil. In die zin is de TU een zeer brede opleiding voor mij geweest. 

Mijn afstudeertraject is niet geheel standaard verlopen en ik heb daar enkele pauzes in genomen, ben op vrijwilligerwerk geweest in Nepal en ben ook 
nog eens van vakgroep gewisseld. Vandaar is het resultaat vrij interdisciplinair en dat is een pluspunt. Bouwen is ook een interdisciplinaire bezigheid en 
het blijft een kunst om al die verschillende disciplines goed te laten samenwerken. Ik denk dat ik daar mijn steentje wei aan kan bijdragen met aile zaken 
die ik me tijdens de studie eigen heb gemaakt. 

De kennis die ik nu heb over virtualisatietechnieken komt in deze tijd goed van pas. Virtuele kennis in de vorm van google en wikipedia wordt steeds 
belangrijker en de computer domineert langzamerhand ons leven. Deze technieken bieden de gebruiker legio interessante mogelijkheden . Ik streef 
echter in eerste instantie niet naar een baan waar ik constant achter een beeldscherm zit, want ik weet dat ik liever wat meer menselijke interactie heb. 
Maar deze kennis komt zeker van pas, misschien wei in projectbasis, om bepaalde oplossingen of ideeen te visualiseren. 

Ik richt mezelf op een baan in de non-profit sector, want ik denk dat ik daar goed functioneer. Bij een gemeente of andere overheidsinstelling 
bijvoorbeeld. Ook zou ik graag een deel van mijn tijd besteden aan het begeleiden en ondersteunen van studenten. Ik heb naar mijn mening zo ongeveer 
alles meegemaakt wat een student kan overkomen tijdens zijn studie en het zou daarom een uitdaging zijn om - mede als ervaringsdeskundige - andere 
studenten te helpen dergelijk 'Ieed' te kunnen besparen en ze weer op een goed spoor te zetten . 

Graag bedank ik mijn commissie voor de begeleiding en het begrip tijdens het veranderen van vakgroep en ik ga vol goede moed verder! 



F~J"'G]Jl~ltJ~ 8JJ ()rj8J fe:rt18 

Literatu u rl ijst 

Beekman, Piet C., Eindhoven: Stadsontwikkeling 1900-1960, Mierlo, Beekman, 1982 

Schippers, Hans, Ondergronds Bouwen, Een historisch bronnenonderzoek, Eindhoven, 1996 

Arends, G. et aI., Handboek ondergronds bouwen, deel1- Ondergronds bouwen in breed perspectief, AA Balkema, Rotterdam, 1997 

Admiraal, ir. B.J. et aI., Handboek ondergronds bouwen, deel 2 - bouwen vanaf het maaiveld, AA Balkema, Rotterdam, 2000 

Meijenfeldt, Ernst von, De ontdekking van ondergrondse architectuur, Gouda, COB, 2002 

Trimbos, Jeroen, The Art of Underground Space Use, Den Haag, PAM/Geotecture, 1998 

Siedel/SacklKlemp, Unterwelten, Berlin, Wasmuth, 1993 

Theroux, Paul, Ondergronds, Amsterdam, Atlas, 1992 

Veme, Jules, De reis naar de maan in 29 dagen en 12 uren, Amsterdam, De Boekerij, 1991 

Verne, Jules, 20.000 Mijlen onder zee, Amsterdam, De Boekerij, 1993 

Verne, Jules, Vijf weken in een luchtballon, Amsterdam, De Boekerij, 1992 

Kooijman, Dion, Machine en theater, Rotterdam, Uitgeverij 010,1999 

Maitland, Barry, Shopping Malls: planning and design, London, Construction Press, 1985 

Bednar, Micheal J., Interior pedestrian spaces, London, B.T. Batsford ltd ., 1989 

Longstreth, Richard, City center to regional mall, London, The MIT press, 1997 

Maitland, Barry, The new architecture of the Retail Mall, London, Architecture Design and Technology Press, 1990 

Dijkema, Dr. Ir. Pieter, Innen und aussen, Hilversum, C. de Boer jr. NV., 1960 

Ficcaci, Luigi, Giovanni Battista Piranesi: the complete etchings, Koeln, Tashen, 2000 

63 




