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Inleiding 
Dit project wil nagaan hoe vanuit de vernieuwende kijk op 
snelwegen, architectuur kan bijdragen aan het transformeren 
van de snelweg in een onderweg beleving. Concreet komt dit 
neer op een gebouwontwerp voor een auto-stop in combinatie 
met entertainment: 'Auto-Stop Entertainment Park'. 

Het verslag is opgebouwd uit vier hoofdstukken. 

In hoofdstuk 1 Ontwerpopzet is het plan van aanpak beschreven. 
Hier is eerst het probleemveld omtrent snelwegen en het 
periferie uiteengezet, waarna het probleem- en doelstelling 
wordt gedefinieerd. 

In hoofdstuk 2 Stedenbouw is de locatie geanalyseerd. Hier is 
ook het aangrenzende Masterplan voor het Nimbus 
entertainment project bestudeerd welke heeft geleid tot het 
stedenbouwkundige concept: 'Eenvoud in Tweevoud'. Verder zijn 
er snelweg entertainende projecten bestudeerd aan de hand van 
het boek 'Learning from Las Vegas' van Robert Venturi, Denise 
Scott Brown en Steven Ilzenour. Dit heeft geresulteerd in het 
concept 'Decorated Shelf'. Met dit concept en het algemeen 
geformuleerde programma voor de auto-stop is het Masterplan 
voor Auto-Stop Entertainment Park ontwikkeld. 

In hoofdstuk 3 Architectuur is het concept verfijnd tot het 
ontwerp voor het gehele plangebied. Vervolgens is er een 
entertainment functie, nl. 'thematische klimhal' uitgewerkt. 
Tegelijk met dit ontwerptraject zijn de technische analyses 
uitgevoerd, zoals dit in de bijlage 1 Constructie is opgenomen. 

Inleidiog 4 

In hoofdstuk 4 Techniek is de grootste klimruimte, technisch 
uitgewerkt. Hier is gekeken naar de uitvoering aan de hand van 
de relatie constructie/gevel en constructie/installatie. 

Het geheel wordt afgesloten met conclusies & aanbevelingen, 
samenvatting, bronoverzicht en de bijlagen: constructie en 
uitvoering maquette. In de bijlage uitvoering maquette wordt in 
stappen getoond, hoe de FFD dakmodel is gemaakt. 
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1. Ontwerpopzet 



Auto-Stop Entertainment Park 
Van Snelweg Naar Onderweg Beleving 

1.1 Aanleiding en motivatie 
Mijn belangstelling voor het ontwerpen van een 'entertainment 
park', beg on 10 jaar gel eden in de zomer van 1997 dat i k voor 
het eerst naar California V.S. had gereisd. Destijds zat ik nog op 
de middelbare school en began langzaam belangstelling voor 
Bouwkunde te ontwikkelen. Deze reis bracht me in contact met 
diverse entertainment parken met o.a. Las Vegas, Universal 
Studios Hollywood L.A., Disney Land Anaheim en Sea World in 
San Diego. Deze entertainment parken vergrootten mijn 
interesse in entertainment, zodanig dat ik indertijd belangstelling 
ontwikkelde om in de toekomst als bouwkundige aan dit type 
projecten te willen meewerken. 
Naast entertainment viel me door deze reis ook het grate belang 
van de mobiliteit van het individu op. Door de grootte en het 
uitgestrektheid van een stad zoals Los Angeles, is de auto 
onmisbaar in het dagelijkse !even. Het openbaar vervoer schiet 
te kort en aansluitingen zijn niet optimaal waardoor mensen het 
eigen vervoer boven het openbaar vervoer kiezen. In een 
gemiddeld huishouden is het meer dan gewoon dat elk persoon 
een eigen auto heeft als vervoersmiddel. Het gebruik van de 
auto is vergelijkbaar met het gebruik van de fiets in Nederland, 
waarbij het meer dan gewoon is dat iedereen een eigen fiets als 
vervoersmiddel heeft en dat er speciale rijstroken voor fietsers in 
het verkeer zijn aangebracht. Dit is op zijn buurt weer ongewoon 
in vele andere landen, waar de fiets als vrijetijdsmiddel wordt 
gezien. Een stad als L.A. is daarom ook heel erg op de 
infrastructurele behoefte van de automobilisten afgestemd. Dit is 
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goed in de structuur van de stad te zien, waarbij de stad is 
opgebouwd uit diverse stedelijke concentraties die d.m.v. interne 
snelwegen met elkaar zijn verbonden. Zo zijn er in Los Angeles 
en omgeving vele shopping malls en shopping centers aan de 
snelwegen te zien die mee surfen op de goede snelle 
verbindingen van de snelwegen. 

Shoppingcenter aan de snelweg : 'The Market Place' in Tustin, Orange County (C.A.) 

In de loop van mijn studie Bouwkunde heb ik langzaam de weg 
afgeslagen naar projecten voor publieke gebouwen. In de derde 
jaar van mijn Bachelor fase is er bijvoorbeeld in T7 project een 
gemeentekantoor ontworpen, die in TS project technisch is 
uitgewerkt. In T9 project (Multi-disciplinaire project) heb ik 



meegewerkt aan het ontwerp voor de aanbouw van een museum 
gebouw voor het vrije vormgegeven ontwerp van de nieuwe 
Stadhuis in Alphen aan den Rijn door Erick van Egeraat. In Ml 
project is er een bouwkundig kantoor ontworpen voor de diverse 
bouwkundige disciplines, die als een brug over een ruim 40m 
breed rijbaan overspant. 

Bij aanvang van de Master Building Technology heb ik drietal 
competenties moeten opstellen, waar er in de loop van de Master 
verder aan gewerkt zou warden. Bij de keuze van het 
afstudeeronderwerp heb ik gezocht naar een onderwerp waar ik 
tevens aan mijn competenties zou kunnen werken. De 
geformuleerde competenties zijn: 

• Kennisneming van (innovatieve) bouwtechnieken 
• Leren van (presentatiegerichte) computerprogramma's 
• Internationalisering 

De kennis willen nemen van (innovatieve) bouwtechnieken 
bracht me om in M3 project, vanwege mijn eigen interesse in 
Free Form Design (FFD), een vrij vormgegeven ontwerp voor een 
Technology Transfer Center (TTC) te ontwerpen waarbij een 
onderzoek naar mogelijke (innovatieve) technieken zou warden 
uitgevoerd om dit type complexe gebouwvormen te 
vervaardigen. Door de ontwikkelingen in computerprogramma's 
zijn alle geometrische vormen te modelleren, maar het probleem 
ontstaat echter bij de uitvoering van deze complexe vormen. 
Producenten en aannemers kunnen deze architectonische 
ontwikkelingen niet volgen en maken gebruik van traditionele 
middelen om deze FFD vormen te realiseren. Dit relatie 
architectuur / bouwtechnisch FFD ontwerp wil ik in mijn 
afstudeerwerk als uitgangspunt doorzetten, om me naast de 
technische vernieuwingen tegelijk in contact te brengen met het 
leren werken met diverse computerprogramma's. Een goed vak 
op dit gebied is het vak Free Form Design geweest dat door Prof. 
Dr. ir. Bauke de Vries wordt aangeboden. In mijn ontwerpen ben 
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ik altijd op zoek naar een helder systeem waarmee het gehele 
ontwerp kan warden uitgevoerd. Ook in dit project is het voor 
mij een uitdaging om een het FFD-ontwerp met een eenduidig 
systeem te ontwerpen. Daarnaast wil ik het FFD niet slechts als 
een visueel interessant gebouwontwerp inzetten, maar de 
kwaliteit van de vrije vorm benutten door de schil functioneel te 
gebruiken: ' Form Follows Function' . Voor de competentie 
internationalisering zocht ik naar een afstudeeronderwerp, die 
niet beperkt beleef binnen de landsgrenzen en waar ook in het 
buitenland vraag er naar is. 

De gekozen afstudeeronderwerp - 'Auto-Stop Entertainment 
Park': Van Snelweg Naar Onderweg Beleving - is geleidelijk 
ontwikkeld. Vanwege mijn interesse in entertainment, kwam ik 
met het voorstel om een entertainment park te ontwerpen. Via 
een van mijn begeleiders dhr. Arno Pronk, werd ik op de hoogte 
gesteld over het Masterplan Family Leisure Park Nimbus dat voor 
de snelweg A2 aan de randweg van Eindhoven is ontwikkeld. 
Door contacten met dhr. C. Donkers van de Technische Dienst 
van de gemeente Eindhoven en dhr. P. Palm van de TCN 
Property Projects B. V. als de projectontwikkelaar van dit project, 
werd ik ge·lnformeerd dat dit plan uit twee fasen is opgebouwd. 
Voor fase 1 is het masterplan Nimbus project ontwikkeld, maar 
fase 2 ligt qua ideeen nog braak. Door mijn interesse in de 
samenwerking tussen architectuur en bouwtechniek 
(gebouwniveau), heb ik er voor gekozen om dit relatief kleiner 
plangebied van fase 2 als stedenbouwkundig context van mijn te 
ontwikkelen entertainment plan te gebruiken. Hierbij was voor 
mij de uitdaging om een zelfstandig functionerend gebouw te 
ontwerpen, die tevens zijn omgeving en daarmee het 
aangrenzende Nimbus project zou gaan aanvullen. 

De ligging van dit plangebied op een perifere locatie aan de 
snelweg en de steeds groeiende mobiliteitsbehoe~e in ons 
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samenleving - hoewel dit niet te vergelijken is met de 
mobiliteitsgroei in grootschalige steden zoals in Los Angeles 
eerder was opgemerkt - bracht me tot het idee om een ontwerp 
te maken waarbij de snelweg met het entertainment gebouw kan 
worden vervlecht. 
Deze mobiliteitsgroei van ons samenleving is het gevolg van de 
fragmentatie van ons individuele leefruimte. We wonen in een 
stad, werken in een andere stad, gaan voor socializing weer naar 
een andere stad, etc. Om doorstroom op snelwegen mogelijk te 
maken is er op de snelwegen behoefte aan auto - stops. De 
huidige auto - stops zijn versnipperd over de snelweg geplaatst 
en de servicepunten zijn in kwaliteit over het algemeen laag. 
Tevens heeft de groeiende mobiliteit steeds meer geleid tot de 
grote behoefte aan snelwegen en auto-stops, wel ke 
onaantrekkelijke perifere ruimtes langs de snelwegen hebben 
veroorzaakt. Dit brengt psychologische negatieve gevolgen met 
zich mee, aangezien men snelwegen ziet als plekken van hinder, 
lawaai en tijdsverlies. Om een oplossing te bieden voor het 
psychologische probleem van de zogenaamde 'plaatsloze mens' 
is het volgens mij onvoldoende om slechts de snelweg en de 
bestaande serviceplekken te verfraaien. 

Geleidelijk aan groeide mijn onderzoeksonderwerp tot de 
vervlechting van het entertainment gebouw met de snelweg 
zodanig dat er een volledige auto-stop: 'Auto-Stop 
Entertainment Park' zal worden ontworpen, dat de snelweg 
zelf als kwaliteit inzet en het negatieve status er van overstijgt 
om het onderweg zijn als een beleving op zich te ervaren: 'Van 
Snelweg Naar Onderweg Beleving'. 

Deze uitdaging is reden genoeg om als toekomstig architect en 
bouwtechnicus een ontwerp te maken voor de hedendaagse 
maatschappelijke snelwegproblematiek en de actuele technische 
ontwikkelingen op het gebied van Free Form Design. 
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1.2 Probleemschets: snelwegcontext 

1.2.1 Ontstaan van snelwegen en groei mobiliteit 
Na de tweede wereldoorlog begon men in West-Europa massaal 
met de aanleg van snelwegnetwerken, die tot op de dag van 
vandaag verder gaan. De wegen, die voorheen de 
verbindingsassen vormden tussen de voornaamste punten in het 
landschap en in de meeste gevallen dwars door leefkernen heen 
liepen, waren niet langer aangepast aan de toenmalige 
potentielen die de gemiddelde auto in zich droeg. Een auto kon 
zich voortaan gemakkelijk met een snelheid van 90 tot 120 km/u 
over grote afstanden verplaatsen. De nood om grotere afstanden 
te kunnen overbruggen groeide door de toename van de 
bestedingsruimte. Gezinnen gingen meer en meer uit 
tweeverdieners bestaan. Werken lag en steeds verder van huis en 
er diende dus gereisd of verhuisd te worden. Steeds meer werd 
de oorspronkelijke woonplek verlaten en ontstonden er als 
gevolg daarvan grotere afstanden tussen de oude en de nieuwe 
contacten. Samen met de groeiende onderweg zijn zorgde de 
toenemende communicatie ervoor dat men de wereld steeds 
'kleiner' ging ervaren en daardoor men sneller geneigd was om 
steeds grotere afstanden af te leggen. De gemiddelde actieradius 
van een persoon is vandaag enorm gestegen in vergelijking met 
een halve eeuw gel eden. 

Het succes van de autosnelwegen is niet meer te ontkennen. 
Sinds het begin van hun aanleg worden ze elke dag intensiever 
gebruikt. Het gevolg van deze intensivering is natuurlijk ook een 
toename van het verkeer met als resultaat o.a. files, die bij de 
automobilisten het gevoel voor 'onderweg beleven' sterk laten 
wegzwakken. 



Dit fileprobleem roept de vraag op of de snelweg zijn limiet 
bereikt hee~ en het slachtoffer dreigt te worden van zijn eigen 
succes. Ondanks de toenemende files blij~ de auto in vele 
gevallen de voorkeur op het openbaar vervoer genieten. In de 
file staan met een eigen auto, eigen muziek, eigen klimaat en 
eigen interieur genieten de voorkeur op het openbaar vervoer 
vanwege comfort, flexibiliteit en snelheid. De auto laat ondanks 
de enorme inspanningen van het openbaar vervoer, een veel 
flexibelere life-style toe. Bij het verplaatsen met de eigen auto is 
er geen sprake van vaste uurregelingen, slecht verluchte 
ruimtes, onbeschutte wachtplaatsen. Anderzijds schept het 
openbaar vervoer een verplaatsende sociale infrastructuur. 
Plaatsen als bus, tram, metro en trein zijn zeldzame plekken 
waar nog spontane willekeurige sociale interactie mogelijk is. 
Toch leidt de neiging om de bewegingsruimte individueler in te 
vullen ons steeds sneller naar de eigen auto. Ook de snelweg 
biedt in mijn inzicht op de eigen manier een vorm van sociale 
interactie aan. Dit is op de snelwegen te zien en te ervaren als 
individuele automobilisten die als het ware in een stroom van 
overige auto's voorbij racen. Er is volgens mij in ons huidige 
maatschappij de behoe~e aan behoud van individualiteit binnen 
het functioneren in de gemeenschap. 

1.2.2 Snelweg als huidige functie 
Voor een beter begrip van de huidige snelwegcontext wordt kort 
samenvattend de snelwegcontext vanuit drie invalsniveaus 
bekeken, nl: vorm, proces en systeem. 

De vorm is slechts een opsomming van de fysisch 
onderscheidbare onderdelen van de snelwegcontext en kan 
kortweg samengevat worden onder de term de snelweg. De 
autosnelweg is een weg bestaande uit twee door een 
middenberm gescheiden rijbanen, ieder van ten minstens twee 
rijstroken. Het is een weg die a Ileen bereden mag word en door 
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motorvoertuigen en waarvan de rijbanen geen gelijkvloerse 
kruisingen of aansluitingen hebben. De autosnelweg is in de 
eerste plaats een weg voor verkeer over lange afstand en wordt 
ontworpen om zich snel te kunnen verplaatsen. Verder 
onderscheiden we nog de op- en afritten die als verbinding 
tussen de snelwegcontext en de omgeving functioneren en de 
parkings en servicestations die zorgen voor de essentiele 
behoe~en van mens en machine. De rest van het snelweggebied 
wordt ingepalmd door restgebieden (periferie). De restgebieden 
zijn niemandslanden ontstaan tussen snelwegen. Het bijzondere 
van deze restgebieden is dat ze in combinatie met de 
autosnelwegen een zekere vorm van samenhang creeren 
doorheen de gehele ruimte, namelijk een stedelijke anti-materie. 

Met het proces van de snelwegcontext wordt het gebruik van de 
snelweg gekeken. Vanaf het begin van de aanleg van snelwegen 
werd de route van de snelweg bepaald door een belangrijk 
beginpunt en een belangrijk eindpunt. Het uiteindelijke trace van 
de snelweg was de uitkomst van de kortste route, die langs 
zoveel mogelijk belangrijke punten liep van begin naar eind. 
Daardoor ontstond een raster dat tegelijk ruimtelijk verbindend 
en scheidend werkte door het fragmenteren van de ruimte t.g.v. 
de snelwegen. Hieruit valt op te maken dat de snelweg, die 
oorspronkelijk enkel bedoeld was om de mobiliteit efficienter te 
laten verlopen, onverwacht evolueerde tot een ruimtegenererend 
fenomeen. Zo evolueerde de verbindingsfunctie van de 
snelwegcontext geleidelijk aan meer naar een onderweg zijn 
functie. Daarmee wordt het proces van onderweg zijn minstens 
zo belangrijk als het feit van verbinding tussen verschillende 
punten. 

Het systeem snelweg bekijken we vanuit de samenhang tussen 
vorm en proces. Op dit niveau ervaren we de complexiteit van de 
snelweg. Hoewel de snelweg uit een beperkt aantal fysisch 



onderscheidbare onderdelen bestaat en de hele snelwegcontext 
gebaseerd is op een onderweg zijn, blijkt de snelweg een 
complex en dynamisch systeem van stromen en contactpunten 
te zijn, die zichzelf grotendeels organiseren. 
Binnen dit complexe systeem zijn er twee typen groepen functies 
te herkennen, nl: 

• Tijdelijk en niet-plaatsgebonden functies. Als voorbeeld is 
te noemen de serviceplekken langsheen de Autoroute du 
Soleil in Frankrijk. Het gebruik van dergelijke permanente 
plekken varieert van lokaal tot internationaal; verandert 
van intensiteit en soms ook van programma naargelang 
het tijdstip of seizoen. ·· Tijdens de zomermaanden, 
wanneer duizenden toeristen naar het zuiden trekken, 
worden de parkings van deze serviceruimten grote 
outdoor picknick parken, terwijl dezelfde plekken in de 
winter terugvallen op hun minimum serviceniveau en 
dikwijls herleid worden tot stopplaatsen voor truckers . 
Deze functies die in staat zijn tijdelijk op een plek neer te 
slaan en een complexe vorm van interactie aan te gaan 
met de andere functies, kunnen zowel tijdelijk en 
ongeordend als permanent en zelforganiserend voordoen. 
De ruimtes aan de snelweg zijn ook constant in evolutie, 
omdat de functies die in de ruimte afspelen steeds 
veranderen en verplaatsen. 

• Permanente functies. Door de grootte in omvang van 
deze functies, brengen deze mutaties in hun omgeving 
teweeg. Van deze ruimtelijke principes zijn gemeenten 
zich goed van bewust. Bij snelweg aanleg spannen 
gemeenten zich in voor een eigen op- en afrit, omdat ze 
weten dat de rest- en tussenzones rond afritten door de 
snelwegdynamiek meestal snel evolueren tot locaties met 
grote ontwikkelingspotentielen. De voorbeelden hiervan 
zijn de bedrijvenparken die langs snelwegen als 
paddestoelen uit de grond zijn gerezen en een groot 
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werkgelegenheid hebben gecreeerd. Als voorbeeld zijn te 
noemen het bedrijvenpark en meubelcentrum Ekkersrijt 
gelegen aan de noordzijde van Eindhoven aan de ASS en 
het bedrijvenpark en winkelcentra de Hurk gelegen aan 
het zuidwesten van Eindoven aan de A2. Deze nieuwe 
locatie langs snelweg leverde bedrijven een ideale zicht
en dus publ iciteitslocatie als ook een snellere en vlottere 
bereikbaarheid. Vandaag worden sommige restgebieden 
gekenmerkt door zo'n hoge densiteit van naast elkaar 
gelegen industriegebieden of bedrijvenparken langsheen 
de snelweg dat men kan spreken over productie- en 
kennisassen. Deze nieuwe zones die tussen de dorpen en 
steden ontstonden t.g.v. de snelweginfrastructuur zijn in 
vele gevallen uitgegroeid tot volwaard ige zelfstandige 
locaties. De snelweg brengt dus belangrijke ruimtelijke 
mutaties met zich mee. Het is alsof de hele functies naar 
de snelweg toegroeien om te kunnen meesurfen op zijn 
dynamiek. Doordat alle ruimtelijke onderdelen binnen een 
systeem van de snelwegraster samengebracht worden, 
ontstaat in deze rommelige en gefragmenteerde ruimte 
een vorm van samenhang. 

1.2.3 Snelweg als vernieuwende functie 
De traditionele benadering van de snelweg vanuit een 
overwegend verbindende v1s1e is voorbijgestreefd. Onze 
snelwegen moeten en kunnen meer worden. Het maakt 
ondertussen niet meer uit wat met wat verbonden wordt of waar 
iets plaatsvindt of gelegen is. Onze snelwegen laten ons toe 
overal te komen mits een afrit en billboards aanwezig zijn die de 
weg wijzen. Hierdoor is meer en meer ruimte in een mobiele en 
steeds muterende context terechtgekomen. 

De snelwegcontext lijkt steeds meer uit te groeien tot een eigen 
soort volwaardige ruimte. De snelweg evolueert geleidelijk aan 



naar een openbare ruimte voor onderweg beleving. Het is dan 
ook een voordeel om afstand te nemen van de huidige 
benaderingswijze van de snelwegcontext om te zoeken naar 
toekomstmogelijkheden die de huidige snelwegomgeving te 
bieden heeft. 

Sommige snelwegroutes hebben al min of meer een eigen status 
binnen ruimte ontwikkeld en hun mobiliteitsrol overstegen. 
Denken we hierbij aan de parkways die het verbindende karakter 
van de weg combineren met een groen karakter en hierdoor een 
meerwaarde aan de omgeving geven. Als voorbeeld valt te 
denken aan de highway die langs de kust van Los Angeles naar 
San Fransisco loopt. Op deze manier is de snelweg niet slechts 
gebruikt als een verbindend element tussen diverse punten, 
maar wordt het tevens een vermakende belevingsroute waar op 
de tussengebieden plaatselijke souvenir of het locale geteelde 
fruit worden verkocht. Naast verbindende werkt de snelweg dus 
genererend. Interessant is hoe ontwerpers deze nieuwe 
snelwegcontext, die niet meer enkel op verbinding gebaseerd is, 
anders en beter kunnen gaan benaderen. 

De groei naar steeds meer onderweg te zijn wordt eveneens door 
de ontwikkelingen in de technologie bevestigd en ondersteund, 
denk hierbij aan mobiele telefoon voor onderweg, laptop als 
computers voor onderweg en mp3-spelers en i-pods als 
muziekapparatuur voor onderweg. Anderzijds moeten we niet uit 
het oog verliezen dat om onderweg te kunnen blijven we ons 
energie op moeten waarderen. De snelwegcontext heeft nood 
aan locaties waar men naar toe kan gaan en neerslaan. Kortom, 
er is behoefte aan het creeren van ruimten voor onderweg ofwel 
auto-stops. Aangezien het onderweg zijn nog zal groeien, zal de 
snelwegcontext steeds intensiever gebruikt worden. Hier ligt de 
potentie om de snelwegcontext te laten evolueren van een 

verkeersinfrastructuur 
infrastructuur. 

1.2.4 Auto - stops 

naar een 
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volwaardige sociale 

Het fysische kenmerk van de snelweg is in drie grote onderdelen 
te onderscheiden. Als eerste onderdeel hebben we de baan zelf 
met 2 of meer rijstroken. Een tweede onderdeel is het op- en 
afrittensysteem dat de bestuurders mogelijk moet maken om 
zich vlot op en af de snelweg te bewegen. Het laatste onderdeel 
kunnen we algemeen samenvatten onder de term restzones. 
Onder deze noemer vallen alle snelwegparkings, wegrestaurants, 
snelwegsanitair, benzinestations, ongebruikte tussenruimtes, etc. 
deze plekken worden binnen de ruimtelijke ordening als 
minderwaardig beschouwd, terwijl deze de plekken zijn die 
aanleiding kunnen vormen om de snelweg te ontwikkelen tot een 
volwaardige sociale infrastructuur. 

De meeste van deze plekken krijgen de status van stops. Deze 
term duidt op een kort halt houden om zo snel mogelijk weer 
weg te zijn. Dergelijke stops hebben hoofdzakelijk tot doel snelle 
en efficiente verbindingen over grote afstanden mogelijk te 
maken. Toch zien we langzaam een aantal veranderingen 
optreden: steeds meer stops trachten zich als goed 
georganiseerde servicegebieden te profileren. Wegrestaurants 
kunnen aangepast worden tot vergaderruimtes, benzinestations 
worden verdeel- en ophaalpunten voor boodschappen die via 
internet besteld zijn en sanitaire voorzieningen worden met 
aangename en overzichtelijke toeristische info- en 
ontspanningsbalies uitgebreid. Sommige stoplocaties lijken dus 
al te evolueren naar nieuwe meer volwaardige plekken gericht op 
tijdelijkheid en onderweg zijn. Langzamerhand muteren ze van 
stops naar afstap- en korte verblijfslocaties. 
Wanneer deze plekken binnen de snelwegcontext meer en meer 
deel gaan uitmaken van het dagelijkse leven worden ze niet 



alleen plaatsen op zich, maar evolueren ze automatisch tot 
plekken die ruimte bieden voor sociale interacties. De 
gemuteerde functies en programma's die er zich dan afspelen, 
liggen meestal ver verwijderd van de oorspronkelijke geplande 
opzet omdat het groeiproces dat ze doorgemaakt hebben 
meestal de aanleiding vormde om de plek, samen met zijn 
functies en programma's zelfstandig te laten worden. Een 
concreet voorbeeld van dergelijke evolutie vinden we terug bij 
luchthavens. De oorspronkelijke wachtzaalfunctie is geleidelijk 
aan uitgegroeid tot een volwaardige belevingsomgeving met 
shoppingmalls, meeting rooms, filmzalen, casino's, lounges, 
tentoonstellingen, etc. Toch kunnen we de vergelijking tussen de 
snelweg- en luchthavenevolutie niet volledig doortrekken. Binnen 
de snelwegcontext verplaatsen bestuurders (en passagiers) zich 
in een vertrouwde omgeving, namelijk de auto. Deze auto 
fungeert als een losgekoppelde mobiele ruimte, die ingericht en 
uitgerust is in functie van de eigen smaak en eisen. Daarmee 
vormt de auto een verlengstuk van onze leefruimte van waar uit 
het onderweg zijn beleefd kan worden. 

1.2.5 Snelweg - functies 
Snelwegfuncties zijn op deze perifere locaties geplaatst, omdat 
ze hun bestaan danken aan hun ontstaan: de grootschalige 
infrastructuur van snelwegen. Deze functies zijn vaak activiteiten 
die nergens anders terecht konden. Het zijn bijvoorbeeld functies 
die grootschalig, rommelig of tijdelijk zijn of om andere redenen 
niet gewenst zijn in de stad. Meestal gaat het daarbij om 
zelfgeconstrueerde activiteiten die al dan niet genoodzaakt, 
onderweg zijn en slechts beperkt in tijd actief kunnen zijn. De 
plek gebruiken ze dus als een aanleiding om tijdelijk hun ding te 
kunnen doen, maar verder hebben ze geen relatie met de plek. 

Om tegemoet te komen aan de context van het onderweg zijn, 
moeten snelwegen en hun omgeving uitgerust worden om een 
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variatie aan vaak onverwachte onderweg programma's tijdelijk 
te kunnen huisvesten. Zij dienen dus zodanig ingericht te worden 
dat ze een groot aantal aanleidingen en mogelijkheden in zich 
dragen waarop een onderweg infrastructuur telkens opnieuw 
tijdelijk plaats kan vinden. De snelwegcontext dient dus eerder 
benaderd te worden als een space of flows dan als space of 
places. Het bestaat uit de combinatie van bewegingen en 
menselijke (inter)acties. De snelwegcontext is een 
hoogdynamische netwerkruimte in een voortdurende evolutie die 
nooit voltooid is. 

Als we het gegeven van de auto als leefruimte terugkoppelen 
naar de afstapruimtes, dan dienen we rekening te houden dat er 
aanleiding moet zijn om uit de vertrouwde auto te stappen. 
Enkel dan kan er (sociale) interactie op deze plekken onderweg 
ontstaan. Dit kan echter slechts tot stand komen wanneer de 
onderweg plekken een aanvulling en een meerwaarde bieden 
boven de auto. Hierbij dient rekening te houden worden met het 
ongemak dat we vaak blijven ondervinden bij het onderweg zijn. 
Denken we hierbij bijvoorbeeld aan de taferelen die zich afspelen 
in grote servicestops langsheen de snelwegen op drukke 
momenten. Het oogt als een strijd om het snelst weer weg te 
zijn: stoppen, tan ken, voorsteken en de snelweg weer haastig 
opgaan. Onderweg plekken kunnen dan verder uitgroeien van 
afstapplaatsen naar overstapplaatsen. Hiermee wordt de drempel 
om af te stappen binnen de snelwegcontext verlaagd. 

1.2.6 Conclusies en bevindingen 
De snelwegen zijn ontworpen om plekken met elkaar te 
verbinden, wat naast samenhang tevens heeft geleid tot 
fragmentatie van de ruimte ofwel het ontstaan van periferie. 
Deze perifere ruimten kunnen gebruikmaken van de potenties 
van de snelwegen wat een goede zicht- en 



bereikbaarheidslocatle betekent. Daarnaast zien we ook dat ons 
leefomgeving is gefragmenteerd door de groeiende mobiliteit. 
We wohen in een stad, Werken in een andere stad en gaan voor 
socializing weer naar een andere stad, etc. 

Automobilisten zijn echter bij het begin van een trip enkel 
gefocust op het eindpunt. Wat tussenin gebeurt wordt 
beschouwd als bijzaak, noodzakelijk kwaad of zelfs een obstakel. 
De tijd die men nodlg heeft om ergens te komen, wordt als 
verloren tijd beschouwd. be ruimte waardoor men zich verplaatst 
wordt dan slechts een decor. Het is alsof men vreest om 
onderweg te zijn. Onderweg moet tot een minimum in tijd 
beperkt worden blj het transporteren, onderweg van werk naar 
huis Is nog niet huls. Het zijn dergelijke ervaringen van de 
snelweg die ervoor zorgeh dat de rijkdom die de snelwegcontext 
te bieden heeft, verscholen blijft. Deze snelwegbenadering 
draagt dus In zekere mate bij tot een afstandelijkheid en een 
vijandigheid t.a.v. de snelwegcontext. Anderzijds zijn we steeds 
vaker en !anger onderweg door onze verhoogde mobiliteit. Soms 
wordt de actieradlus zo groot dat de tijd die we onderweg 
vertoeven langer Is dan de tljd die we doorbrengen op onze 
eindbestemming. Het is dan onverstandig om de tijd die men 
onderweg is als nutteloos of verloren te beschouwen. 

Terwijl snelwegen gericht zijn op doorstroom, geeft onze 
leefomgeving voorkeur aan rust. Om een blijvende doorstroom 
mogelijk te maken, dienen er echter af en toe op snelwegen 
afstapplekken ofwel auto-stops te zljn waar gestopt, gerust of 
ontspannen kan worden. Dit is zowel nodig voor de mens als de 
machine. Ook zien we de tendens voor de locale bewoners die op 
zoek zijn naar vestigingsplaatsen van nieuwe centrumactiviteiten 
die goed met de auto bereikt kunnen worden (supermarkten, 
ontspanningsparken, winkelketens, autocentra, etc.) en tegelijk 
zijn de nieuwe centrumactiviteiten op zoek zijn naar goede 
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vestigingsplaatsen. Om die nieuwe centrumactiviteiten rendabel 
te maken zijn locaties nodig, die een grote doorstroom enerzijds 
combineren met vlotte afstapmogelijkheden anderzijds. De lat
relatie tussen snelweg en omgeving biedt in die zin een enorm 
potentieel tot het ontwerpen van auto - stops op perifere 
locaties aan de snelwegen. De kern van het ontwerp van 
dergelijke auto - stop is de snelweg en de periferie met elkaar te 
vervlechten, om te komen tot een volwaardige (autonome) 
afstapplek zodanig dat de snelweg een volwaardig onderdeel van 
de omgeving wordt, zijn huidige status van lawaai en doorstroom 
overstijgt en het onderweg beleving stimuleert. 

Kijkend vanuit onze mobiliteit stellen we vast dat de auto steeds 
meer als een verlengstuk van onszelf en als thu is voor onderweg 
is gaan fungeren. In de concurrentiestrijd tussen de 
verschillende automerken, evolueren auto's steeds meer tot 
beter uitgeruste ruimtes voor onderweg. De bestuurder stelt 
steeds hogere eisen voor onderweg. Niet langer alleen aan zijn 
auto, maar ook aan de infrastructuur van de snelweg. De 
uitrusting van de snelweg kan niet langer achterblijven. De 
metamorfose die de auto als een slechts verplaatsingsobject 
naar een onderweg-object deed evolueren, zou zich ook moeten 
doorzetten in een vergelijkbare metamorfose van de snelweg die 
de verbindende functie overstijgt om te evolueren naar een 
volwaardige onderweg beleving. Dit betekent dat de auto-stops 
als afstapplekken kunnen functioneren, alleen als deze een 
meerwaarde kunnen bieden boven de comfortabele uitrusting 
van de moderne auto's. 

Om tegemoet te komen aan de context van het onderweg zijn, 
moeten snelwegen en hun omgeving uitgerust worden om naast 
permanente functies ook vaak onderweg programma's tijdelijk te 
kunnen huisvesten. We moeten dan denken in de richting van 
plekken die plaats kunnen bieden aan verzameling van 



programmatische diverslteit en waar halfgevormde gedachten 
over de inrlchting van een ruimte kunnen ultgroeien tot een 
geschiedenisloze, wllde en futuristlsche zone. 

Deze verruimlng zal eeh concurrentiestrijd op gang brengen 
tussen de afstapplekkerl om meer aantrekkelijke activiteiten 
plaats te laten vinden. be plekken gaan zich hierdoor steeds 
beter, meer divers en adapter in te richten. Iedere plek dient te 
streven naar een elgenheid en zlch in te passen binnen een 
cooperatief netwerk met andere onderweg plekken. Zo vermijdt 
men dat er niet enkel een gelijkaardige situatie op een andere 
locatie ontstaat. 

1.3 Probleemstelling 

Er Is behoe~e aan auto-stops aan de snelwegen, voor 
doorstroom bevorderlng, stimulering van onderweg beleving en 
het beter functioneren vah mens en machine. 

1.4 Doelstelling 

Maatschapoelljke relevantie 
Een auto-stop entertainment park aan de snelweg ontwerpen dat 
het onderweg beleving stimuleert, zodat de snelweg niet !anger 
een ruimte wordt waar de automobllisten snel doorheen reizen. 

Wetenschappeliike relevahtie 
Het uitgangspunt voor het ontwerpen van de Auto-Stop 
Entertainment Park Is FFD (Free Form Design), waarbij er 
gezocht zal warden naar een helder systeem dat geen 
benadering van de vorm is en waarmee het gehele ontwerp 
uitgevoerd kan warden. 
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1.5 Plan van aanpak 
Het ontwerpproces is grofweg in de volgende drie delen 
gesplitst: 

• Stedenbouw 
• Architectuur 
• Techniek 

Er zal eerst warden begonnen met het analyseren van de 
stedelijke locatie, waarna het architectonische ontwerpen kan 
beginnen. Tijdens de architectonische fase zal er technische 
terugkoppeling naar het ontwerp warden uitgevoerd, zodat er 
een optimalisatie van architectuur en bouwtechniek wordt 
bereikt. 

ARCHITECTUUR 

Plan van aanpak voor het ontwerpproces 

1.6 Beoogd resultaat 
Het beoogde eindresultaat is een ontwerp van een auto-stop 
entertainment park, voor fase 2 van de locatie Trade Forum met 
het bestemmingsplan entertainment. 

Een tweede bijkomend resultaat wordt verkregen met het FFD 
als ontwerpuitgangspunt. Hiermee zal er studie warden verricht 
naar innovatieve technieken om te komen tot een optimale 
vorm- uitvoering verhouding. 
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2. Stedenbouw 



2.1 Locatie 

2.1.1 Eindhoven als knooppunt in Nederland 
Eindhoven ligt op het 
kruispunt van verschillende 
corridors. De belangrijkste 
daarvan is in Noord-
Zuidrichting de as 
Amsterdam-Maastricht en in 
Oost-Westrichting de as 
Ruhrgebied-Antwerpen. Over 
de as Amsterdam-Maastricht 
vindt vooral transport plaats 
van de kennis-industrie en de 
as Rotterdam-Breda-Venlo is 
de distributie-as van en naar 
de Rotterdamse haven. Zie 
figuur 2.1. Figuur 2.1: Eindhoven als kruispunt 

De strook Apeldoorn-Arnhem-Antwerpen op de distributie-as 
kenmerkt de zich sterk als woon-as door de hoge kwaliteit van 
de woonomgeving. Op de kennis-as zijn er langs de strook 
Tilburg-Eindhoven veel hoogwaardige technologische bedrijven 
gevestigd. Deze strook heeft zich succesvol getransformeerd van 
een traditionele industriezone naar een zone met hoogwaardige 
technofogie en dienstverlening. De Eindhovense regio biedt naast 
een hoogwaardige woonomgeving oak een hoogwaardige 
werkomgeving. 

De regio Eindhoven is het centrum van de hoogwaardige 
technologie in Nederland met multinationals als DAF, ASML en 
Philips. Tot de jaren zeventig heeft de nadruk gelegen op 
productie, maar met de trend van tertiariserving is oak binnen 
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Eindhoven de nadruk komen te liggen op dienstverlening voor de 
hoogwaardige technologie en research. De economische 
structuur is getransformeerd van een productiestructuur naar 
een structuur waarin dienstverlening en assemblage in de 
hoogwaardige technologie de boventoon voeren. 

2.1.2 De stad Eindhoven 
Het huidige Eindhoven is het resultaat van een historische 
ontwikkeling, dat nag steeds voor een groat deel het karakter 
van de stad bepaalt. 

De oorspronkelijke stad 
De oorspronkelijke stad Eindhoven ontstond aan de 
samenvloeiing van de Dommel en de Gender. Zie figuur 2.2. De 
stad omvatte tot 1920 slechts het gebied binnen de vest (de 
huidige binnenring tot de Oude Stadsgracht), de Bergen, het 
Paradijs en het gebied tussen de Oude Stadsgracht en de 
Dommel. De oorspronkelijke structuur is eeuwenlang in stand 
gebleven. De stadsplattegrond uit omstreeks 1560 komt nag 
steeds grotendeels overeen met het stratenpatroon van de 
binnenstad. Oak de verspreide ligging van de oude dorpskernen 
rand de stad is nag steeds herkenbaar met grate neogotische 
kerken als middelpunt. 

Figuur 2.2: Eindhoven c.a. 1560 



Veranderingen in de 19e eeuw 
Eeuwenlang bleef Eindhoven een 
marktstadje met een centrumfunctie 
voor de dorpen in de omgeving. Zie 
figuur 2.3. Vanaf de 19e eeuw vonden 
echter vooral door de industrialisatie 
ingrijpende veranderingen plaats. Die 
had gevolgen voor de aard van de 
bebouwing en voor de infrastructuur 
(kanaal, spoorlijnen en wegen). 
Fabrieken verrezen in en rond het 
centrum. De belangrijkste 
bedrijfstakken waren de textiel- en Figuur 2.3 : Eindhoven in 19" eeuw 

tabaksnijverheid en in het voetspoor 
daarvan ook de houtindustrie. 
De bevolkingstoename leidde tot een steeds dichter aaneen 
gegroeide lintbebouwing langs de verbindingswegen. De dorpen 
behielden nog lang een agrarisch karakter, wat op sommige 
plaatsen nog te zien is aan het landelijk buitengebied en aan 
verspreide boerderijen te midden van nieuwbouwwijken. 

Veranderingen in de 20e eeuw 
Kenmerkend voor Eindhoven is de 
explosieve groei die in de 20e eeuw 
plaatsvond. Zie figuur 2.4. Eindhoven 
heeft zich in 1920 ontwikkeld door 
samenvoeging van middeleeuwse stad 
en vijf omliggende dorpen: Woensel, 
Gestel, Stratum, Strijp en Tongelre. 
Deze dorpen bestonden uit 
verschillende nederzettingen, die 
aanvankelijk te vinden waren op de 
hoger gelegen zandruggen tussen de 
beekdalen. In deze periode heeft Figuur 2.4: Eindhoven in 20• eeuw 
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vooral Philips een stempel op 
Eindhoven gedrukt, niet alleen door de bouw van grote 
industriele complexen, maar bijvoorbeeld ook door woningbouw. 
Er kwamen verschillende vormen van onderwijs en andere 
voorzieningen. 
Stadsuitbreidingen vonden plaats in de gebieden tussen de 
verbindingswegen. Verschillende stedenbouwkundige ideeen 
kwamen hierin tot uitdrukking. Het plan voor de rondweg 
dateerde al van 1918. Typisch voor de ontwikkeling van 
Eindhoven is, dat de uitbreidingen verspreid tot stand kwamen. 

Er verschenen in de 20e eeuw steeds meer winkels in de 
binnenstad. Bankgebouwen illustreerden de economische groei 
van Eindhoven. In toenemende mate vestigden zich ook 
landelijke filiaalbedrijven in de stad. Deze ontwikkelingen 
brachten veel veranderingen in het stadsbeeld teweeg. Dit is 
goed te zien aan de uit verschillende perioden daterende gevels. 
Op de begane grond kregen panden etalages. Hier en daar zijn 
achter moderne gevels nog resten van oudere panden bewaard 
gebleven. Ook de Tweede Wereldoorlog had ingrijpende 
gevolgen. De Demer, die bij het bombardement in december 
1942 werd weggevaagd, werd vanaf 1949 compleet als 
winkelstraat herbouwd in een nieuwe maar zeer gevarieerde 
architectuur. Het sluitstuk van de wederopbouw vormde eind 
jaren zestig de bouw van de Bijenkorf en het winkelcentrum 
Piazza. 

Eindhoven heeft in de Tweede Wereldoorlog zwaar te lijden 
gehad van verschillende bombardementen, waarbij o.a. een 
gedeelte van de binnenstad met de Demer en de omgeving van 
de Fellenoord werden verwoest. De wederopbouw werd 
aangegrepen om grote infrastructurele projecten te realiseren 
zoals het hoogspoor, de rondweg, de Karel de Grotelaan en later 
de J.F. Kennedylaan. 



In de jaren daarna werden op grote schaal nieuwe wijken 
gebouwd, in een afwisseling van hoog- en laagbouw, waardoor 
het gebied steeds meer verstedelijkte. Dit proces gaat nog 
steeds door, maar vooral rond de beekdalen zijn belangrijke 
groenstructuren behouden gebleven. 

Nu 
In Eindhoven zien we naast de binnenstad als hoofdkern meer 
subkernen ontstaan met een mono- dan wel multifunctionele 
taak. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het 
Woonthemacentrum Ekkersrijt, Bedrijventerrein en 
winkelcentrum de Hurk en de High Tech Campus. Interessant 
voorbeeld is Ekkersrijt. Hier is binnen het thema Huis en 
Interieur een centrum ontstaan met een vergelijkbare grootte als 
voor het plangebied Trade Forum wordt voorgedaan. In de 90-er 
jaren zijn aan het centrum binnen het thema nieuwe branches 
toegevoegd. Ekkersrijt is daarmee een voorbeeld van een kern 
die zich heeft weten aan te passen aan de veranderende 
maatschappelijke vraag. Het blijft aantrekkingskracht uitoefenen 
en voorziet inmiddels in een niet meer weg te denken behoefte 
binnen de regio. Een voorbeeld van een kern binnen de stad is 
op dit moment Winkelcentrum Woensel dat vooral een enorme 
groei in winkelassortiment en supermarkten heeft ondergaan. Dit 
winkelcentrum heeft zich aangepast aan de veranderende 
behoeften van mensen en heeft een vernieuwende gezicht 
gegeven met o.a. de grote dakoverkapping, die een soort van 
een promenade in dit centrum heeft gevormd. Met deze 
vergroting van winkelaanbod, bescherming tegen neerslag en 
renovaties zal dit winkelcentrum een groter publiek aantrekken 
en is het een voorbeeldproject dat zich aanpast heeft aan de 
veranderende eisen van de consument. 
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2.1.3 Plangebied als knooppunt in Eindhoven 
Het plangebied Trade Forum wordt als perifeer aangeduid. 
Perifere locaties zijn gebieden die vaak buiten bereik bleven van 
partijen met serieuze stedenbouwkundig ambities. Het is 
inmiddels duidelijk dat geen enkele locatie altijd perifeer blijft. 
Na een aantal ontwikkelingen langs een snelweg bijvoorbeeld, 
ontstaat er uiteindelijk concentratie van gebouwen, 
infrastructuur en gebruikers, dat er sprake is van een wijk of 
zelfs van een (sub)centrum of subkern. Het plangebied Trade 
Forum biedt de kans in een keer een stedenbouwkundige 
hoofdopzet neer te leggen voor de toekomst. Zie figuur 2.5. 

Figuur 2.5: Locatie in Eindhoven 



Het plangebied is te zien als een knoop: een plek waar allerlei 
richtingen, stromen, schaalgroottes en sferen bij elkaar komen. 
Het is allereerst een infrastructureel knooppunt, gelegen op de 
kruising van (inter)nationale, regionale en lokale verbindingen. 
De ligging op deze knoop van stromen maakt het plangebied tot 
een zeer goed bereikbare plek. Jaarlijks passeren circa 37 
miljoen auto's. volgens de verkeersprognose zal dat toenemen 
tot circa 55,5 miljoen auto's in 2020. 

Het plangebied kan ook gezien worden als een belangrijke 
schakel tussen de binnenstad en stedelijke ontwikkelingen ten 
westen van de randweg zoals Flight Forum (een gebied in het 
noordwesten met concentratie aan kantoren) in Eindhoven. Het 
plangebied zelf - Trade Forum - valt binnen de begrenzingen 
van Meerhoven. Hier zullen circa 6500 woningen worden 
gerealiseerd en zal circa 200 ha. Bedrijventerreinen en 60 ha. 
Kantoorterrein ontwikkeld worden. 

2.1.4 Plangebied nader beschouwd 
Het plangebied heelt het bestemmingsplan Entertainment. Het 
plangebied ligt inde driehoek die wordt gevormd door de 
Randweg / Rijksweg A2, de Noord-Brabantlaan en de Heistraat. 
Zie figuur 2.6. De driehoek is circa 11 ha. groot, waarvan 4 ha. 
voor de tweede fase in de Noordwesthoek benut zal worden. 
Op dit moment is het plangebied een onopvallend gebied. Naast 
het type bebouwing (laag en extensief), speelt ook het 
ontbreken van een ontsluiting aan de huidige voorkant (de 
Noord-Brabantlaan) hierbij een rol. 

Oostelijk grenst het aan de Randweg / Rijksweg A2. De Randweg 
zal voor 2010 zijn uitgebreid tot een zogenaamde 4x2 trace, 
waarbij er een splitsing is gemaakt tussen het doorgaande 
verkeer en het locale bestemmingsverkeer. 

PLANGEBIED TRADE FORUM 
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Figuur 2.6 : Locatiegebied 



Aan de noordzijde grenst de Noord-Brabantlaan de Heerbaan. 
Hier komen kantoren (Land Forum). Op dit moment zijn daar 
met uitzondering van een McDonald's en een carpoolplaats nog 
geen kantoorbebouwing aanwezig . 
Aan de zuidzijde grenst de Heistraat. Er zijn plannen om in de 
toekomst hier aansluiting van deze weg aan de snelweg te 
brengen. Hierdoor zal de rol van deze weg toenemen. 

De Randweg ligt ter hoogte van het plangebied Trade Forum op 
circa 6 m boven maaiveld. 
Het plangebied is een onderdeel van de Centrale Verbindingsas 
en is dus zowel goed bereikbaar per auto als per openbaar 
vervoer. Deze as verbindt het stadscentrum (via Meerhoven) met 
Eindhoven Airport en het City Center Veldhoven. De verbinding 
bestaat uit een Hoogwaardig Openbaarvervoerlijn (HOV), een 
fietsstrook en stroken voor autoverkeer. 

2.1.5 Conclusie en bevindingen 
De kwaliteiten van de locatie zijn voornamelijk de goede zicht
en bereikbaarheid. Dit is een prioriteit voor het functioneren van 
een locatie. Om deze redenen vind ik dit een goede locatiekeuze. 

De bebouwing op het perifere terrein hebben geen hoogwaardige 
kwaliteit en kunnen gesloopt worden. Met het plan zal deze 
perifere locatie opgewaardeerd worden. 

Bij het ontwerpen van het plan is het belangrijk rekening te 
houden met het feit dat de snelweg t.p.v. het plangebied 6m 
boven het maaiveld bevindt. 

Verder moet aan de aansluiting op de snelweg aandacht besteed 
worden . 
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2.2 Fase 1: Nimbus 

2.2.1 Stedenbouwkundig concept 
Nimbus is ontwikkeld als een totaalcompositie. Hoewel elk 
attractie een eigen deur krijgt, 
komt er een voordeur. Deze 
ligt aan de Randweg. 
De compositie van volumes 
heelt een landmarkfunctie 
voor zowel de snelweg als de 
Noord-Brabantlaan. Er wordt 
verondersteld dat de realisatie 
van Nimbus als een 
katalysator zal werken op de 
verdere ontwikkeling van de 
omgeving. Zie figuur 2.7. Figuur 2.7 : Nimbus als totaalcompositie 

2.2.2 Architectonisch concept 
De Amerikaanse architecten van 
RTKL zien Nimbus als een concept 
dat bestaat uit drie delen. Een 
cloudscape, een landscape en een 
Nimbus Valley. Waar de 
cloudscape en de landscape 
samenkomen, wordt de Valley 
gevormd. De landscape 
weerspiegelt de ecologie en de 
cloudscape de innovatie en 
technologie . Vally is een publiek 
plein. Zie figuur 2.8 . 

nimbus hybrid 

cloud-scape 
technology 

Figuur 2.8 : Concept 



Nimbus Valley 
De Nimbus Valley is een plek met de energie van marktpleinen 
maar door schaal, begrenzingen 
en invulling een nieuw soort 
publiek domein. De attracties 
hebben hun voordeur aan de 
Valley. Hun voordeuren zijn 
vormgegeven als boomhutten die 
in of boven de bomen zweven. 
Op de bodem van de Valley 
bevindt zich een podium voor 
kleinschalige evenementen. Zie 
figuur 2.9. Figuur 2.9: Valley 

Landscape 
Dit is het podium in de meest 
letterlijke zin. 300m lang en SOm 
breed en op 6m hoogte als de 
Randweg ter plaatse. Het biedt 
ruimte aan de voordeur van 
Nimbus, het Nimbus Moon Hotel, 
de Nimbus Tower en vooral aan 
evenementen. Deze 
buitenevenementen zullen 
zichtbaar zijn vanaf de Randweg, 
waardoor het als een etalage 
functioneert. Zie figuur 2.10. 

Cloudscape 
Aan het dak is een symbolische 
waarde toegekend. Zie figuur 
2.11. Boven de functionele daken 
van de attracties zweeft het 
wolkendak. Het is niet 

Figuur 2.10: Landscape 

Figuur 2.11: Cloudscape 
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vormgegeven als een autonome vorm, maar drapeert zich op 
een natuurlijke wijze over en rond de attracties. De wolk beslaat 
niet het gehele dakoppervlakte, maar is van alle kanten 
zichtbaar. Zo wordt Nimbus altijd met de wolk geassocieerd. De 
wolk krijgt een sterk technische expressie, hij dient echt te 
zweven en wordt als een luchtkussendak uitgevoerd. Het huidige 
ontwerp is van Arup, o.a. bekend van het Eden project in 
Engeland. 

Attracties 
Nimbus biedt attracties op het gebied van educatie, leisure, 
entertainment, horeca, retail en business. Zie figuur 2.12. 
Hieronder treft u een opsomming van deze functies aan: 

• Educatie/educatieve leisure: Dance Center, 
Automuseum en Science Center Asklepion 

• Leisure: Spa & Health Center, Skate Center en Kids Play 
Center. 

• Entertainment: Movie Center & Cinema Museum en 
Entertainment Center. 

• Thematisch horeca 
• Thematisch retail: Sports Center, Multimedia Center en 

Vitamin Salon. 
• Business: Expo, Convention Center, Nimbus Moon Hotel 

en Nimbus Tower. 

2.2.3 Conclusies & bevindingen 
De kwaliteit van Nimbus is dat het als een totaalplan is 
uitgevoerd. Samenhangend met dit totaalplan is de overkapping 
een sterk punt. Tevens is de landscape, als podium voor outdoor 
evenementen, een sterk overhalingsmiddel. Wei mis ik dat er 
geen overdekte outdoor ruimten in het plan zijn opgenomen. 
Voor het Auto-Stop Entertainment van fase 2 zal het dak en het 
podium worden overgenomen~ 

Stedenbouwkundig concept: 1-voud in 2-voud 



Bron Las Vegas: [18] 

2.3 Entertainment snelwegproject: Vegas 

2.3.1 Las Vegas Strip 
Hier zal het project Las Vegas worden beschreven, dat een 
voorbeeldproject is voor entertainment aan de snelweg. De 
analyse is uitgevoerd aan de hand van het boek 'Learning from 
Las Vegas' dat geschreven is door Robert Vernturi, Denise Scott 
Brown en Steven Ilzenour. 

Project 
Las Vegas is gelegen in de staat Nevada, in het zuidwesten van 
de Verenigde Staten aan de snelweg 1-15. Het is te bereiken via 
auto of vliegtuig (Mc Carren Airport). Deze neoncity bestond in 
2005 al 100 jaar en heelt sindsdien deze warme woestijnstad uit 
laten groeien tot de grootste gok- en entertainment stad ter 
wereld. Zie in figuur 2.12 het Strip als de voetgangers- en 
autoboulevard, waar aan weerszijden de hotels zijn gesitueerd. 

Communicatie 
Las Vegas heelt een architectuur van symbolen: tekens, iconen 
en billboards met het doel om op afstand met het publiek te 
communiceren. Aanvankelijk gebeurde dit met woorden en 
symbolen. De gebouwen hadden lage bouwhoogte. 
Tegenwoordig worden de symbolen en woorden gecombineerd 
met de grootschaligheid van de gebouwen in hoogte en breedte. 
Als de tekens met de symbolen weg worden genomen, blijlt van 
Las Vegas niet veel meer over dan een architectonisch 
niemandsland met vlakke gebouwgevels in de woestijnen 
omgeving. 

Deze communicatie gebeurt in de zone van de snelweg en in de 
zone uit de snelweg. De gebouwen van de Strip zijn zoveel 
mogelijk dicht bij de snelweg geplaatst zodat deze vanuit de 
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Figuur 2.12 : Strip Las Vegas 



snelweg gezien kunnen worden, maar veleer zijn het de borden 
die eerst vanuit de snelweg gezien kunnen worden voordat de 
hotels zelf worden gezien. In de zone van de snelweg vindt er 
samenwerking plaats tussen de gebouwen zodat auto's blijven 
rijden en de Strip instromen. In de zone buiten de Strip werken 
de gebouwen individueel, er is competitie tussen de hotels 
onderling en discontinu·iteit van stroom . 

Deze communicatie met symbolen treft men op de volgende 
twee manieren aan, zie figuur 2.13: 

• Duck (v.b.; Excalibur, Luxor, Paris, New York, Venetian, etc.) 
• Decorated shed (v.b.; Hilton, Bellagio, Stardust, etc.) 

Michael Wildman beschrijft deze twee typen als volgt: 
Duck: 'Where the architectural systems of space, structure and 
program are submerged and distorted by an overall symbolic 
form . This kind of building becoming sculpture we call the duck 
in honor of the duck shaped drive-in "The Long Island Duckling".' 
-7 'Duck' construeert een decoratie 

Decorated shed: 'Where systems of space and structure are 
directly at the service of program, and ornament is applied 
independently of them. ' 
-7 'Decorated shed' decoreert een constructie 

Dit decoreren van de constructie bij Decorated shed gebeurt op 
twee manieren, nl: borden en of het gebruiken van een 
overhalingsmiddel. Zie figuur 2.14. Deze borden bestaan uit 
symbolen en woorden en zijn hierarchisch van opbouw. Op 
groter afstand wordt men opgevangen door de icoon en de naam 
van het hotel en des te dichterbij men komt is er gedetailleerder 

Stedenbouw 23 

Figuur 2.13: Respectievelijk 'Decorated Shed ' en ' Duck' 

informatie aan te treffen. Het overhalingsmiddel gebeurt vaak 
door voor de doosvormige gebouwen een entertainment te 
plaatsen, die van tijd tot tijd zich weer herhaalt. Zo is voor 
Bellagio hotel een dansende waterpartij aangebracht, voor 
Mirage een dansende vuurshow en voor Treasure Island is een 
theater voorstelling van de piraten op een schip te zien. 

Figuur 2.14: Respectievelijk bord Stardust en overhalingsmiddel voor Bellagio hotel 



2.3.2 Conclusies en bevindingen 
Uit de analyse kwam naar voren dat Duck een geconstrueerde 
decoratieve object is en dat Decorated Shed is op te vatten als 
een decoratie dat de achterliggende constructie decoreert. 

De manier waarop Duck wordt toegepast is te letterlijk opgevat 
en valt de nieuwsgierigheid in mijn inziens weg. Duck kan 
abstracter uitgevoerd warden en beter zijn kwaliteiten benutten. 
Decorated Shed roept echter wel nieuwsgierigheid op, maar is in 
mijn inziens geen echte architectuur maar slechts een decoratief 
behang. Om deze reden zal ik kiezen voor een combinatie van 
Duck en Decorated Shed. 

Aangezien het idee is om het dak beloopbaar uit te voeren 
waarop de automobilisten kunnen rijden, hee~ dit in combinatie 
met Duck/Decorated Shed typologieen, geresulteerd in het 
concept 'Decorated Shelf'. Decorated Shelf is ontstaan door 
Decorated Shed 90° te roteren, zodat er een beloopbaar 
daklandschap is ontstaan. Zie figuur 2.15. Decorated Shelf is een 
geconstrueerde decoratie dat het onderliggende constructie 
decoreert. 

Architectonisch concept: Decorated Shelf 

Figuur 2.15 : Architectonisch concept' Decorated Shelf' 

90° rotate: 
Decorated Shed 7 
'Decorated Shelf' 
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2.4 Functieonderzoek auto-stop 

2.4.1 Programma auto-stop 
In dit ontwerp voor Auto-Stop Entertainment Park zal het 
aandeel van voornamelijk infrastructuur en entertainment 
warden verhoogd in vergelijking met de bestaande auto-stops. 
Zie figuur 2.16. Daarnaast zal er volop aandacht warden besteed 
aan het creeren van ruimte voor retail en horeca. 

Figuur 2.16: Relatieschema respectievelijk voor bestaand en nieuw concept 



Aan de hand van de richtlijnen die uit de analyse van de 
snelwegcontext in het voorgaande hoofdstuk naar voren zijn 
gekomen, is er een brainstormsessie gehouden met mogelijke 
functies die geschikt zijn op de snelweg. Hierbij is er oak 
gekeken of er bepaalde functie uit het Nimbusplan of de locatie 
zijn, die beter in mijn plan ondergebracht kunnen warden. In 
figuur 2.17 treft u het resultaat van deze brainstormsessie in een 
mind-map uitgewerkt. In dit schema is er onderscheid gemaakt 
in functies die vanuit de auto uitgevoerd kunnen warden en 
functies die nabij de auto uitgevoerd kunnen warden. 

Figuur 2.17: Mind-map functieonderzoek 
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Vervolgens is er gekeken waar de functies het beste gesitueerd 
kunnen word en: aan de snelweg, aan de Nimbus zijde, of de stad 
zijde. De resultaten hiervan zijn in een schema uitgewerkt. Aan 
de hand van dit schema kan bij het ontwerpen rekening warden 
gehouden, op welke plek(ken) een functie het beste gesitueerd 
kan warden. Zie figuur 2.18. 

I~ Attainable Location 

Primary program: 
auto - stop By car Close by car Highway Nimbus City 

Gas - station x x x 
Car service x x x 
ANWB x x x 
Travel agency x x x 
Sup e rm a rl< et x x x 
Restrooms x x 
First aid & Pharmacy x x 
Motel x x x 
Bank & Post - office x x x x 
Communicatio n requisites x x x x 
(Drive - in) Catering x x x x 
Retail x x x x 

Secondary program: 
Ente rtainment 

Drive - in Cinema x x x x 
Activities ; play & sport x x x x 
Catering x x x x x 
Retail x x x x x 
Temoorarv entertainment x x x x x 

Figuur 2.18: Program ma Auto-Stop enterta inment Park 



2.4.2 Conclusies en bevindingen 
Motel Campanile dat in de locatie op de kruising van Noord
Brabantlaan en Heistraat ligt, zal in mijn inziens door de bouw 
van het hotel uit het Nimbusplan de concurrentie verliezen. Aan 
de andere kant is Campanile een typisch snelwegmotel. Ik denk 
dat er door opname van dit motel in het Auto-Stop 
Entertainment Park, meer gasten naar dit motel geleid kunnen 
worden. Campanile krijgt zijn eigen doelgroep gasten en Nimbus 
hotel andere type gasten. 

Ook zal het pompstation dat aan de Heistraat ligt, in het auto
stop plan worden opgenomen. Dit pompstation is duidelijk op 
deze locatie geplaatst voornamelijk voor snelweggebruikers. 
Door de nieuwe plek in het auto-stop gebouw, hoeven 
snelweggebruikers hun doorstroom niet meer af te breken. 
Tevens kunnen naast snelweggebruikers ook Nimbus bezoekers 
en de mensen uit de buurt nog steeds hiervan gebruik maken. 
M.a.w. het zal meer consumenten aantrekken. 

2.5 Masterplan voor Fase 2: 
Auto - Stop Entertainment Park 

2.5.1 Stedenbouwkundig concept 
Het stedenbouwkundige concept is zoals uit de analyse naar 
Nimbus project naar voren kwam: '1-voud in 2-voud' . Zie figuur 
2.19. Hiermee wordt bedoeld dat de beide projecten Nimbus en 
Auto-Stop onafhankelijk van elkaar zullen functioneren, maar 
tegelijkertijd elkaar zullen versterken. Dit zal zich zowel visueel 
voordoen als in het gebruik. Visueel zal deze totaalcompositie 
vanuit de snelweg duidelijk zichtbaar moeten zijn. Daarvoor 
worden de essentiele elementen dak en podium van Nimbus 
overgenomen in het auto-stop ontwerp. Versterking in gebruik 
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zal voornamelijk m.b.v. het entertainment gebeuren. Het 
onafhankelijk functioneren, zal vanzelfsprekend ontstaan doordat 
het auto-stop gebouw zich in de eerste plaats op de 
automobilisten richt die van de snelweg afkomen terwijl Nimbus 
op voetgangers is gericht. 

Het te ontwerpen auto - stop zal als een billboard functioneren: 
hierarchie in detail. Van veraf, vanuit de snelweg, zal de 
totaalcompositie de aandacht van de automobilisten trekken, iets 
dichterbij krijgt men steeds meer informatie over het gebouw 
mede door de straatevenementen als vitrine v66r het gebouw, 
men wordt duidelijk gemaakt dat er hier wat te beleven valt. 
Steeds dichterbij zien de automobilisten dat auto's op en in het 
gebouw rijden, hiermee begrijpen ze dat het gebouw 
toegankelijk is voor auto'. Nog dichterbij ziet men de primaire 
auto-stop functies en dat gee~ vanwege de bekendheid met deze 
functies het vertrouwen om dit gebouw te betreden en tenslotte 
betreedt men het gebouw m.b.v. een zijtak aan de snelweg, die 
de automobilisten als het ware onderscheppen en richting het 

1-VOUD IN 2-VOUD 

Figuur 2.19: Totaalcompositie d.m.v. dak en podium 



gebouw leiden. Met deze zijtak worden de automobilisten lOm 
opgeheven en komen ze op 16m hoogte op het dak (snelweg ligt 
op 6m boven maaiveld t .p.v. de locatie). Zie figuur 2.20. Deze 
weg is stijgend uitgevoerd, ten eerste omdat ik wilde vermeiden 
dat de automobilisten die vanuit de snelweg komen belemmerd 
zouden worden in hun doorstroom door het overige verkeer op 
de maaiveld. De haastige automobilist meet snel het gebouw 
kunnen bereiken en gebruik kunnen maken van de primaire 
functies (service functies). 
Ten tweede hee~ de stijging van de weg naar de top van het 
gebouw het gevolg dat je vanuit dit punt overzicht krijgt van het 
gehele terrein en te aanbieden functies, waardoor je de keuze 
hebt om het gebouw snel te verlaten of een bezoek te brengen 
aan de overige functies. 

Figuur 2 .20 : Opstijging van uit de snelweg op het dak 
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Ten derde denk ik dat mensen eerder bereid zijn af te dalen dan 
op te stijgen. Hiermee zal het dak met de horeca en w inkels, 
blijvend een stroom van consumenten krijgen. 

Met het dak zal er een overkapping worden gemaakt, zodat 
buitenactiviteiten beschermd worden tegen neerslag en het hele 
jaar door kunnen functioneren (kou wordt door mensen in het 
algemeen niet zo negatief ervaren in vergelijking met neerslag). 

Verder is de aansluiting vanuit het plangebied terug naar de 
snelweg belangrijk. Om een vloeiende doorstroom mogelijk te 
maken, wil ik aanhaken op de ontwikkelingen die voor de 
Heistraat in de agenda staan: hi er zal een oprit komen die er 
aangesloten zal worden op de snelweg. Zie figuur 2.21 en 2.22 
op de volgende pagina. 

ZIJTAK VAN DE SNELWEG 

Figuur 2.21: Auto-stop zijtak van de snelweg 



2.5.2 Architectonisch concept 
De analyse naar Las Vegas hee~ geleid tot het architectonische 
concept 'Decorated Shelf'. Dit is een combinatie van de 
Decorated Shed en de Duck typen, waar de snelweggebouwen 
volgens Robert Venturi verdeeld worden. 

De manier waarop Duck wordt toegepast is te letterlijk opgevat 
en valt de nieuwsgierigheid in mijn inziens weg. Duck kan 
abstracter uitgevoerd worden en beter zijn kwaliteiten benutten. 
Decorated Shed roept echter wel nieuwsgierigheid op, maar is in 

mijn inziens geen echte architectuur maar slechts een decoratief 
behang. Om deze reden heb ik gekozen voor een combinatie van 
Duck en Decorated Shed. 

De uitdaging die ik zoek is om de functie van het gebouw als 
auto-stop zowel visualiseerbaar te maken als fysiek te laten 
beleven door het gehele gebouw toegankelijk te maken voor de 
automobilist. 
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Figuur 2.22: Toekomstig wegaansluiting op de snelweg 



2.5.3 Schetsontwerpvarianten 
Er is eerst uitgegaan van twee typen varianten. Deze zij n met 
hun referentieproject in figuur 2.23 te zien: 

• Variant 1 kenmerkt zich door twee elementen, nl.: weg en 
gebouw 

• Variant 2 bestaat uit een element: de weg is het gebouw 

Er is gekozen om met variant 2 verder te gaan, omdat deze de 
weg met het gebouw integreert. 

1) 2) 

Figuur 2.23: Respectievelij k referent ieproject warenhuis in Zurich van Tschumi Architects 
en warenhuis in Amsterdam van NL Architects 

Met de gedachte van een 
centraal plein voor buiten 
activiteiten en het parkeren, 
zijn rekening houdend met de 
kavelbegrenzingen, vanu it 
schetsvariant 2 enkele 
varianten ontwikkeld welke in 
figuur 2.24 zijn te zien. In de 
fi guur is te zien dat de weg en 
het gebouw geleidelijk 
samengesmolten zijn tot het 
schetsvariant 3. 

Met deze schetsvariant is 
m.b.v. modellen (gemaakt van 
a.a. modelleerklei) verder 
ontworpen. Er is gekeken hoe 
en waar de functies beter 
functioneren, welke routes er 
door het gebouw gemaakt 
kunnen warden, waar de 
mogelijke buitenrui mten 
kunnen komen, hoe aansluiting 
gezocht kan warden met 
Nimbus en de omgeving, waar 
de overkapping geplaatst zou 
kunnen warden, etc. Het 
werken met modelleerklei 
geeft een grate vrijheid in 
vormgeving en heeft mij aan 
nieuwe ideeen gebracht, met 
name in vorm en routing 
(routing loopt op, in en door 
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Figuur 2.24: Schetsvariant 3, versmelting van weg met het gebouw 



het gebouw). Hierdoor groeide het idee, om met de auto door 
het gehele gebouw te kunnen rijden tot aan de deur van de 
functies, waar de auto's geparkeerd kunnen worden. Dit is i.t.t. 
de standaard parkeren elders in de parkeerplaats en vervolgens 
naar de functies te lopen. Hiermee wordt de mobiliteit versterkt. 
Bij het ontwikkelen van de routing is tevens rekening gehouden 
dat er op diverse manieren het gebouw verlaten kan worden. 
Want door vrijheid in routing wordt het gebouw veel luchtiger 
ervaren en tevens zullen de snelweggebruikers die regelmatig 
van deze route gebruik maken gestimuleerd worden om van dit 
auto - stop gebruik te maken. In de figuur 2.25 ziet u hoe de 
infrastructuur door het gebouw loopt en de functies gesitueerd 
zijn. 

toliften & pen1oon•llften 

hthappen 

If 

nimbus r.-

Figuur 2.25: Schetsontwerp met mogelijke routing 
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2.5.4 Conclusies en bevindingen 
De vrijheid in routing en de mobiliteit tot aan de deur van een 
functie versterkt het mobiele karakter van het auto-stop gebouw. 
Dit is ook een onderdeel wat een verder ontwikkeld moet 
worden. Daarnaast is vanwege het 1-voud in 2-voud concept, 
het dak van Nimbus direct overgenomen in het auto-stop plan. 
Op dit punt ben ik nog niet tevreden en ook dit zou verder 
ontwikkeld moeten worden. 
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3. Architectuur 



3.1 Terugblik concept: Decorated Shelf 

In het hoofdstuk Stedenbouw is er analyse uitgevoerd naar 
entertainende snelwegprojecten. Hierin is Las Vegas bestudeerd 
aan de hand van het boek 'Learning from Las Vegas' van Robert 
Venturi, Denise Scott Brown en Steven Ilzenour. In deze analyse 
wordt er gesproken over twee type snelweggebouwen, nl: 

• Duck 
• Decorated Shed 

Duck is een geconstrueerde decoratieve object en Decorated 
Shed is op te vatten als een decoratie dat de achterliggende 
constructie decoreert. 

De manier waarop Duck wordt toegepast is te letterlijk opgevat 
en valt de nieuwsgierigheid in mijn inziens weg. Duck kan 
abstracter uitgevoerd worden en beter zijn kwaliteiten benutten. 
Decorated Shed roept echter wel nieuwsgierigheid op, maar is in 
mijn inziens geen echte architectuur maar slechts een decoratief 
behang. Om deze reden heb ik gekozen voor een combinatie van 
Duck en Decorated Shed. Aangezien het idee is om het dak 
beloopbaar uit te voeren waarop de automobilisten kunnen 
rijden, heelt dit in combinatie met Duck/Decorated Shed 
typologieen, geresulteerd in het concept 'Decorated Shelf'. 
Decorated Shelf is ontstaan door Decorated Shed 900 te roteren I 

Figuur 3 .1: Concept 'Decorated Shelf' 

90° rotate: 
Decorated Shed ~ 
'Decorated Shelf' 
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zodat er een beloopbaar daklandschap is ontstaan. Zie figuur 
3 .1. Decorated Shelf is een geconstrueerde decoratie dat het 
onderliggende constructie decoreert. Met het FFD
ontwerpmethode als ontwerpuitgangspunt, is het concept 
Decorated Shelf vertaald in een Masterplan voor de locatie 
waarbij er een decoratieve beloopbare daklandschap is 
geconstrueerd, dat de 
onderliggende 
constructie decoreert. 
Zie figuur 3.2 . 
Voor de architectonische ~ 
uitwerking van dit 
beloopbare 
daklandschap -
'Decorated Shelf' - zal er 
worden gezocht naar 
een decoratieve 
component, waarmee 
het gehele Shelf 
ontworpen kan worden. 
Zie figuur 3.3. 

Figuur 3.2: Schetsontwerp Masterplan 

-------- SHELF 

SHELF t 
+ DECORATED SHELF 

Figuur 3.3: Uitwerking concept 'Decorated Shelf' 



De decoratieve component zal zorgen dat het plan helder blijft 
en het zal aanleiding geven om hiermee het gehele dak te 
ontwerpen. Om dit decoratieve element te bepalen, wordt 
'Decorated Shelf' in twee delen gesplitst,nl.: Decoration en Shelf. 
Dit leidt tot de volgende twee onderzoeksvragen: 

• Wat is de architectonische decoratie? 
• Wat is Shelf als decoratie? 

Om een antwoord hierop te geven worden er in de volgende sub
paragraaf Uitwerking Concept respectievelijk BLOB
architectuur en landschappelijke daken geanalyseerd. 

3.2 Uitwerking concept: Decorated Shelf 

3.2.1 BLOB-architectuur 

3.2.1.1 Het ontstaan van BLOB 
De extreem snelle ontwikkeling van de computer heeft de 
hedendaagse architectuur be"invloedt. In de jaren tachtig en 
negentig van de twintigste eeuw heeft de computer zijn intrede 
gedaan in de architectenpraktijk, waarmee architecten vrije 
vormen konden maken los van alle natuurkundige wetten. 
Sindsdien heeft de vrije vormgeving zijn intrede gedaan in de 
architectuur, welke onder de algemene term Free Form Design 
(FFD) wordt genoemd. Onder deze vrije vormen worden ook de 
vloeiende vormen gerekend, die BLOB wordt genoemd. BLOB 
staat voor Binary Large Object. Het is een wiskundig onbepaalde 
vorm met een vloeiende vormentaal, dat sterk afwijkt van de 
orthogonaal geometrie. De vrije vorm bevat een zeer grote 
hoeveelheid gecomputeriseerde data. Deze vloeiende vormentaal 
is een dubbelgekromde vlak, dat tot stand komt door de niet
rechtlijnige beweging van gebogen lijnen waarbij de 
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bewegingsrichting in een ander vlak ligt dan de gebogen lijn 
(dictaat: Industriele Productontwikkeling, ir. P.W.J. Jansdaal). 
De vraag naar volkomen nieuwe vrije vormen en de extreme 
ontwikkeling van de computers de laatste jaren heeft de 
plastische vormgeving van klei ook voor de computer 
beschikbaar gemaakt. 

3.2.1.2 BLOB als beeldmerk 
Met de vloeiende overgang tussen gevel en dak van het BLOB
architectuur, is er geen scheiding meer tussen deze twee 
bouwelementen aanwezig. Dit type gebouw-envelop wordt in 
algemene termen genoemd als BLOB-schil of BLOB-huid. Met het 
BLOB-schil wordt er een icoon gecreeerd dat het beeldmerk is 
voor het gebouw(type) en kan ook het beeldmerk voor de 
architect zijn. Zo heeft het FFD-ontwerp voor Guggenheim in 
Bilbao te Spanje van Frank 0. Gehry, gezorgd voor herkenning 
en is door zijn uiterlijke verschijningsvorm een publiekstrekker 
geworden, die zorgt voor miljoenen toeristen die per jaar de 
smerige industriestad Bilbao voor het museum komen bezoeken. 
Dit museum is het handelsmerk geworden van het 
"gebouwmerk" Guggenheim, maar ook van het 
"architectenmerk" Gehry. Zo is met dezelfde ontwerpstijl 'The 
Walt Disney Concert Hall' in Los 
Angeles en Experience Music 
Project (EMP) in Seattle 
gerealiseerd, waar Gehry 
wederom zijn stempel heeft 
gedrukt. Zie het 
(gebouw)beeldmerk van Gehry in 
figuur 3.4. 

Figuur 3.4: Respectievelijk EMP in Seattle en Guggenheim in Bilbao van Gehry 



3.2.1.3 Form Finding 
Het ontwerpen van de BLOB, kan in grote lijnen op twee 
manieren gebeuren, nl.: 

• Computer is de vormontwikkelaar 
• Architect is de vormontwikkelaar 

Artistieke architect (handmatig- en of 
computermodel) 
Wetmatige architect (natuurkundige en of 
wiskundige wetten). 

Computer is de vormontwikkelaar 
De methode waarbij de computer de vormontwikkelaar is wordt 
ook wel 'Generative Design' genoemd. Dit is een iteratief proces, 
waarbij de ontwerper de randvoorwaarden (input) bepaalt en de 
uitkomst (output) analyseert, maar daarbij heeft de ontwerper 
geen invloed op het proces van de vormontwikkeling zelf. Dit is 
in tegenstelling tot de tweede methode waarbij de ontwerper zelf 
de vormontwikkelaar is. Zie in figuur 3.5 een ontwerpvoorbeeld 
voor een museumontwerp gemaakt met de Generative Design 
methode. Dit is een model dat ik voor het vak FFD (7M842) aan 
de TU/e heb gemaakt. Het model is gegenereerd met het 
computerprogramma 3D Studio MAX. De basis vorm is een blok 
geweest, dat na het genereren verder is gemodelleerd en 
ge'interpreteerd tot een museumgebouw. 

Figuur 3.5: Respectievelijk het 'Generative Model' en het model na modelleren 
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Architect is de vormontwikkelaar 
Artistieke architect: Deze ontwerpers zijn gericht op het 
artistieke vormgeven van een object. Zij kunnen hierbij met 
handmatige modellen (maquettes) werken of met de computer 
de vorm modelleren. Een bekend voorbeeld van een architect, 
dat handmatig te werk gaat is Frank 0. Gehry. Zijn Guggenheim 
museum in Bilbao is in eerste instantie als een klei model 
gemaakt en vervolgens met een 3D-scan in de computer 
ge·importeerd waar de vorm geoptimaliseerd is. De architecten 
die enkel de computer gebruiken om hun vorm te modelleren 
zijn architecten, die animaties gebruiken als medium om een 
gebouwvorm te genereren. Zie in figuur 3.6 hetzelfde museum 

Figuur 3.6 : Respectievelijk het Blobmesh model en het schilmodel gemaakt in Rhino 



ontwerp voor het vak FFD (7M842), maar nu gemaakt door het 
modelleren in het computerprogramma 3D Studio MAX. De 
uitgangsvormen waren BLOB-meshes die elk een ruimte 
onderbrachten. BLOB-mesh is een bolvormige mesh, waarbij 
wanneer deze naar elkaar toe warden gebracht, deze elkaar als 
magneten aantrekken en als een pudding in elkaar vloeien. Het 
resultaat is een BLOB-vorm dat verder gemodelleerd is tot het 
gewenste eindresultaat was bereikt. Hierna is van het model een 
schilmodel gemaakt in het computerprogramma Rhinoceros. 

Wetmatiqe architect: Dit type architecten gaan uit van de 
vormontwikkeling naar analogie van de natuur en de wiskundige 
wetten. Het gaat om het achterliggende werkingsprincipe in de 
natuur om de vorm te bepalen, waarbij een structurele 
optimalisatie wordt gestreefd. Er wordt daarbij aangehouden dat 
krachten direct via trek of druk en niet op buiging warden 
afgevoerd. Ook het idee van zo licht mogelijk bouwen valt in 
deze categorie. Overigens zijn over het algemeen constructies 
met natuurlijk krachtenverloop relatief licht van gewicht. 
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de bouwwerken van 
Buckminster Fuller en Frei Otto. Zie figuren 3. 7 en 3.8. 

Figuur 3.7 : Climatron in Missouri Botanical Gardens door Buckminster Fuller 
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Zo is Buckminster Fuller ge·inspireerd door de geometrie van C60 _ 

molecuul, welke de structuur van de wiskundige geometrie 
icosaeder heelt. De structuur ervan is vergelijkbaar met de 
opbouw van een voetbal, welke bestaat uit hexagonen en 
pentagonen. Voor Frei Otto wordt de vorm bepaald m.b.v. de 
kettinglijn voor een natuurlijke krachtafdracht. 

Figuur 3.8: Federal Garden Exhibition in Mannheim door Frei Otto 



3.2.2 Landschappelijke daken 

3.2.2.1 Het ontstaan van daken 
In de oudheid gebruikten Romeinen vaak het woord 'tectum' 
(=dak) als ze het gehele huis (domus of aedes) daarmee wilden 
aanduiden. Deze pars pro toto voor architectuur (het opnoemen 
van het deel terwijl het geheel wordt gekarakteriseerd), laat de 
mate van het belang zien van het dak voor het gehele gebouw. 
Het dak is een essentieel element voor een gebouw, om het als 
een gebouw aan te kunnen duiden. Aan een gebouw kunnen 
andere gebouwelementen ontbreken zoals de gevels, maar het 
zal het bouwwerk geen afbreuk doen om het als gebouw te 
blijven benoemen. Het 'Wall-less House' van Shigeru Ban 
(Karuizawa, Kutasuku-Gan, Japan, 1997) is een voorbeeld van 
zo'n gebouw waar de gevels ontbreken. Dit principe van het 
ontbreken van de gevel komt ook terug in de vele 
parkeergebouwen om ons heen, welke ook met de term 'gebouw' 
worden aangeduid. Het dak wordt gezien als het wezenlijke 
kenmerk van een gebouw, omdat het met deze vijfde gevel 
bescherming biedt tegen weersinvloeden en tevens rust en 
veiligheidsgevoel geeft. 

3.2.2.2 Beloopbare functionele daken 
In 1923 publiceerde Le Corbusier "Vers une architecture" ("Naar 
een architectuur"), waarin hij een nieuwe bouwkunst voorstelt, 
die past in het gemechaniseerde tijdperk. Hij legde zijn 
bouwprincipes toe als vijf punten "Cinq points de !'Architecture 
Moderne", waaronder: 

• Pilotis (pijlers, kolommen): De pijlers van gewapend 
beton verheffen gebouwen van de grond en laten het 
verkeer of het landschap eronder doorlopen. De pijlers 
fungeren als dragers voor het gehele gebouw. Omdat de 
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muren geen dragende functie hebben is er vrijheid in 
plattegrondindeling en kunnen er grote ramen zijn die 
veel licht de ruimte in brengen en goede ventilatie 
mogelijk maken. 

• Plat dak: Met dit functioneel en beloopbaar gebruik van 
het dakvlak als ruimte wordt het bebouwde grondvlak 
(footprint) met het vlakke dak terug gewonnen. 

Een voorbeeld van een project van Le Corbusier waarin deze 
aspecten goed zijn te zien, is het Unite d'habitation (Marseille, 
1947). Zie figuur 3.9. Het gehele gebouw is hierbij m.b.v. 
kolommen (Pilotis) opgetild in de lucht. Op het dakvlak zijn er 
een serie kleinere gebouwen aangebracht zoals een 

Figuur 3 .9: Unite d'habitation in Marseille door Le Corbusier 



kinderspeelplaats, kindertuinen, een sporthal voor volwassenen, 
een openluchttheater en een 300m loopbaan in de vorm van 
stadionronde. Het ontwerp van de United' Habitation ontstond 
uit de idee een gebouw te scheppen waarin vele mensen in een 
gemeenschap kunnen samenleven. Hij was hierbij ge"inspireerd 
door het Kartuizerklooster in Galluzzo. Le Corbusier was van 
mening, dat de grote steden brut en erg onmenselijk zijn. 
Daarom concipieerde hij hier een huis, welk zoals de kloosterlijke 
levensgemeenschap een zogenaamd "eel" voor iedere familie 
voorzag en tevens een bouwlaag met winkels en cafes en een 
daktuin voor sportieve activiteiten. 

Le Corbusiers nieuwe architectuur kwam ook al tot uitdrukking in 
zijn Dom-ino-huis (1914). Hij 
voelde bij het ontwerpen van 
gebouwen enerzijds een 
dringende behoefte aan regels 
die sturing aan het ontwerp 
konden geven . In Maison Domino 
had Le Corbusier het dakvlak al 
aangeduid als de bovenste 
verdieping van een gebouw met 
de heme! als plafond. 

Zie figuur 3.10. Figuur 3.10: Dom-ino-huis door Le Corbusier 

In dit opzicht is Tezukas Roof House (Hadano in Japan, 2002) 
een twee verdiepingshuis met een begane grond met daarop een 
Open-Air-Verdieping. De begane grond wordt met openingen in 
het dak voorzien van daklicht. Het dakvlak is als een functionele 
daktuin te gebruiken. Zie figuur 3.11. Een ander voorbeeld van 
een functioneel dak is ontworpen door l\IL Architects (Utrecht, 
2000-2003) waarbij het dak dienst doet als Basketbalveld en in 
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Figuur 3.11: Roof House te Hadano in Japan door Tezuka Architects 

de ruimte eronder, dat iets onder het maaiveld niveau zit, is een 
cafe ondergebracht. Het cafe is met het basketbalveld verbonden 
m.b.v. beloopbare matglazen vloervlakken. Zie figuur 3.12. 

Kortom, de oorspronkelijke 
functie van het dak om 
bescherming te bieden tegen 
weersinvloeden is aangevuld 
met de urbane functie waarbij 
het dak een platform is voor 
belevenissen. 

Figuur 3.12: Basket Bar in Utrecht door NL Architects 

3.2.2.3 Verbinding van dak met stad 
Het functionele gebruik van het dak leidt tot morfologische 
verbinding van het dak met de stad. Osanbashi Pier van FOA 



Figuur 3.13 : Osanbashi Pier in Yokohama te Japan door FOA 
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(Yokohama 1994-2002) hee~ deze architectuurlijn verder 
ontwikkeld naar een infrastructureel landschap voor 
voetgangers, zodanig dat het dak en de stad in elkaar overgaan 
en slechts in materiaal te onderscheiden zijn: asfalt en hout. Zie 
figuur 3.13. Deze vloeiende overgang van het dak met de locatie 
werd eerder voor Best Parking Lot gebouw (Dallas, Texas, 1976) 
ontworpen. In dit ontwerp is het asfalt parkeervlak als een 
golvende structuur over het supermarkt gebouw getrokken. 
Hoewel dit project niet is uitgevoerd, is dit een voorbeeldproject 
zonder een eigen dak waarbij de omgeving als het dakvlak dienst 
doet. Een ander project op dit gebied is het ontwerp van MVRDV 
in 2000 voor Sweden Post Office headquarters in Silicon Hill, 
Stockholm. Zie figuur 3.14. In dit ontwerp werd er getracht om 
het dak op te laten gaan in de locale vegetatie. De kenmerken 
van dit dak zijn de bergtoppen welke in glas zijn uitgevoerd om 
de interne kantoorruimten van de kunstmatige berg, van daglicht 
te voorzien. Hoewel dit type daken als een sculpturaal object -
als icoon- worden uitgevoerd, vormen dit vaak een onderdeel 
van de locale omgeving. 

Figuur 3.14: Sweden Post Office headquarters in Silicon Hill te Stockholm door MVRDV 



3.2.2.4 Mega-Oak 
De ontwikkelingen in het dak hebben geresulteerd in het mega
dak. Deze dakvorm overschrijdt extreem de architectonische 
schaal en is meer gerelateerd tot de stedelijke dimensie. Die 
Neue Nationalgalerie van Mies van der Rohe (Berlijn, 1962-1968) 
is een voorbeeld van een stedelijk dak. Zie figuur 3.15. Het dak 
zweeh boven het eronder liggende plintstructuur en maakt 
overduidelijk dat het hiermee het onderliggende ruimte overkapt. 
Tegelijkertijd transformeert deze de onderliggende ruimte in een 
overdekte plaza, waardoor deze ruimte met de glazen 
(transparante) gevels een sterke verbinding aan gaat met de 
locatie. Dit concept waarbij het publieke ruimte in een urbane 
ruimte wordt getransformeerd, is verder voortgezet door Jon 
Jerde in zijn casino in Fremont Street (1995), in het oude 

Figuur 3.15: Die Neue Nationalgalerie in Berlijn door Mies van der Rohe 

stadscentrum van Las Vegas. Hier 
overdekt Jerde de gehele straatruimte 
van 600m met 30m hoge en 30m 
brede glazen tonggewelven dak, 
waarbij de binnenzijde van dit dak 
dienst doet als een groot videoscherm. 
Het dak verbindt de aangrenzende 
gebouwen tot een samenhangende 
gebouweenheid met een 
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gemeenschappelijke foyer. Zie figuur Figuur 3.16: Fremont Street in 
3.16. Las Vegas door Jon Jerde 

3.2.2.5 Overkapping van openbare ruimten 
Een verdere ontwikkeling in schaal is het ontwerp van een mega
structuur met een mega-dak, dat de ruimte eronder overkapt 
waar diverse functies kunnen zijn gelegen. Het ontwerp van een 
dergelijke overkapping kan tot stand zijn gekomen vanwege de 
klimatologische reden (direct zon en neerslag) en het creeren 
van een stedelijke ruimte. Een voorbeeld van dit soort mega -
dak is het Metropol Parasol project in Sevilla, 2004-2007 door 
Jurgen Mayer. Hierbij zijn met het dak niet enkel de 
onderliggende gebouwen overkapt, maar is er tevens een 
stedelijk sculpturale dak ontworpen voor de voetgangers, dat 
diverse functies heeh ondergebracht zoals een restaurant . Zie 
figuur 3.17 

Figuur 3 .17: Metropool Parasol in Sevilla door Jurgen Mayer 



3.2.3 Conclusies en bevindingen 
De analyses naar de BLOB-architectuur en landschappelijke 
daken zijn uitgevoerd met het doel, het concept 'Decorated 
Shelf' verfijnder te definieren, door antwoord te geven op de 
volgende onderzoeksvragen: 

• Wat is de architectonische decoratie? 
• Wat is Shelf als decoratie? 

Wat is de architectonische decoratie? 
De gekozen uitgangspunt als ontwerpmethode is FFD geweest, 
waarbinnen deze typologie vanwege de eigen interesse, is 
gekozen voor het BLOB-architectuur. BLOB-architectuur maakt 
een icoon, dat als beeldmerk dient voor het gebouw(type). In 
mijn ontwerp voor het 'Auto-Stop Entertainment Park', is dit ook 
als een ontwerp-tool gebruikt, zodat dit gebouw een eyecatcher 
wordt. Dit is vooral een belangrijk middel om de aandacht van de 
snel voorbij schietende snelweggebruikers, in een oogopslag op 
het auto-stop gebouw te brengen en daarmee de 
nieuwsgierigheid bij de automobilisten op te wekken. 

De huidige ontwerpen in BLOB-architectuur, hebben vaak 
overeenkomst met veel consumentgerichte producten: 
'verpakking wint van de inhoud'. Men kiest voor imago en 
design. Het geeft vorm aan gedachten, denkbeelden en 
communicatie en deze is vaak meer dan het creeren van een 
functioneel object. Het gaat dus vaak slechts om de visuele 
esthetiek, waar er interne ruimten worden gecreeerd voor de 
functies. De ruimten hoeven niet specifiek ontworpen te zijn voor 
de functies, het gaat echter om de beleving die je van de ruimte 
krijgt. Ik denk dat BLOB-architectuur meer kan zijn dan alleen 
een esthetische uitstraling: Het heeft de potentie om met zijn 
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gekromde vlakken zich specifiek aan de functie-vorm te passen: 
'Form Follows Function'. 

Kortom, de architectonische decoratie is het ontwerp van het 
BLOB-Shelf dat voor specifieke functies is ontworpen. 

Wat is Shelf als decoratie? 
Het Shelf is met kolommen boven het maaiveld getild, zodat op 
het begane grond ruimte vrij is gekomen voor de auto-stop 
functies en dit bebouwde grondvlak (footprint) met het 
functionele beloopbare dak terug is gewonnen voor 
entertainment functies. Deze ontwerpaanpak toont verrassend 
genoeg veel overeenkomst met de ontwerpuitgangspunten van 
Le Corbusiers ontwerpen (pilotis en plat dak). 

Het ontwerp van het 'Auto-Stop Entertainment Park', is een 
mega-structuur dat met het een mega-Shelfdak de auto-stop 
functies eronder overkapt. Met deze overkapping worden zowel 
de onderliggende auto-stop functies als de entertainment 
functies beschermd tegen weersinvloeden en is tevens een 
stedelijke ruimte gecreeerd voor de tijdelijke functies die hier 
voor een korte periode kunnen neerslaan. 
Het Shelf met zijn sculpturale architectuur, verbindt het gebouw 
met de snelweg en omgeving. Deze verbinding van de snelweg 
uit zich als het auto-stop gebouw dat d.m.v. een wegverbinding 
vanuit en naar de snelweg zich tot de zijtak van de snelweg heeft 
gevormd. 
Als het dak voorheen representatief voor architectuur als geheel 
gezien kon worden, kan de mega - dak in deze tijd gelezen 
worden als de pars pro toto voor de stad. 

Kortom, de oorspronkelijke functie van het dak om bescherming 
te bieden tegen weersinvloeden is aangevuld met de 



entertainment functies. Hierdoor is er een functioneel dak 
ontstaan dat een platform voor belevenissen is. 

Conclusie 
Uit deze twee vooronderzoeken komt naar voren dat met FFD de 
functievorm-adaptieve kwaliteiten van BLOB beter benut kunnen 
worden om hiermee een functionele decoratieve beloopbare 
daklandschap te construeren, die de onderliggende constructie 
zou gaan decoreren. 

Kortom, de functionele decoratie zijn de functionele 
entertainment componenten die op de Shelf zitten, maar wel 
zodanig dat deze om een specifieke vorm vragen. 
In het functieonderzoek uit hoofdstuk 2, is entertainment 
verdeeld in twee hoofdthema's spel en sport. Dit betekent dat er 
gezocht zou moeten worden naar permanente entertainment 
functies binnen de thema spel en sport, die om een specifieke 
vorm vragen, wat als een leidraad zou gaan dienen om het 
gehele BLOB-Daklandschap als een Decorated Shelf te 
ontwerpen. Zie Figuur 3.18. 

Dit betekent dat de Shelf zich zowel moet aanpassen aan de QQ 

de Shelf liggende entertainment functies als aan de onder de 
Shelf liggende (entertainment) functies. Vanwege dit 
dubbelzijdig functionele gebruik van de Shelf, is de Shelf uit 
elkaar getrokken waardoor er interne ruimten in de Shelf zijn 
gecreeerd. Zie figuur 3.19. Het is nu mogelijk om de 
entertainment functies i.p.v. onder de Shelf, in en QQ de Shelf 
aan te brengen zodat de Shelf-lagen onafhankelijk van elkaar 
worden gevormd. Kortom, Decorated Shelf is een dubbelzijdig 
functionele schil dat specifiek is vormgegeven voor de 
entertainment functies die i.!l_en QQ de Shelf plaatsvinden. 
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Het uit elkaar trekken van de Shelf-lagen, brengt als het ware de 
fictieve interne lijmlaag tussen de Shelf-lagen op spanning en 
vormt het lijm zich tot Glue-tubes. Deze Glue-tubes vormen het 
constructieve systeem in de Shelf, die de Shelf-lagen uit elkaar 
houden en de belastingen van het beloopbare / berijdbare 
functionele boven-laag naar de constructie onder de Shelf 
afdragen. Glue-tubes zijn naast de constructieve functie, 
ontstaan om de ruimten in en onder de Shelf van daglicht te 

------- SH ELF 

SHELF t 
+ DECORATED SHELF 

t 
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Figuur 3.18 : Uitwerking concept 'Decorated Shelf' 



voorzien en om visueel contact tussen de activiteiten op I in / 
onder de Shelf mogelijk te maken. Er zijn twee typen Glue
tubes. De meesten zijn gesloten en hebben constructieve functie, 
enkelen hebben openingen waar als het ware de interne lijm 
naar buiten is gedrupt en zich tot Glue-hemisphere 
lichtopeningen heelt gevormd. Zie in figuur 3.20 de studie naar 

Figuur 3 .19 : Verdere uitwerking concept 'Decorated Shelf' 
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Glue-tubes, waar de vorm is geabstraheerd tot een systeem. 

Figuur 3.20 : Ontwikkeling van de Glue-tubes door deze te abstraheren tot een systeem 



3.3 Functieonderzoek Entertainment 

3.3.1 Terugblik snelwegfuncties 
De analyse naar snelwegfuncties in hoofdstuk 1, resulteerde in 
de volgende richtlijnen voor deze functies: 

• Functies die grootschalig, rommelig en of tijdelijk zijn 
• Programmatische diversiteit is nodig 
• Functies moeten elkaar versterken 
• Voortdurend nieuwe onderweg programma's: functies die niet 

afhankelijk zijn van een vaste locatie gedijen beter onderweg 
• Ruimten moeten voldoende concreet als vaag zijn: ruimte 

geven voor halfgevormde gedachten, zodat ze gericht worden 
op tijdelijkheid en onderweg zijn 

• Tijdgebonden ruimtegebruik 
• Functies moeten aanleiding en meerwaarde bieden om de 

vertrouwde auto te verlaten 
• Functies zouden ook vanuit de auto uitgevoerd kunnen 

worden. 

Aan de hand van deze richtlijnen is in hoofdstuk 2 - voor het 
ontwikkelen van de Masterplan voor het Auto-Stop 
Entertainment Park - het programma voor het totale plangebied 
opgesteld. Het programma is verdeeld in primaire essentiele 
auto-stop functies en de secundaire entertainment functies. Zie 
figuur 3.21. Hiermee zal de auto-stop getransformeerd worden 
tot een volwaardig nieuwe sociale infrastructuur, zodat de 
snelweg niet langer een ruimte is waar men snel weg wil. 
Daarentegen wordt deze omgezet in een ruimte waar het 
onderweg zijn beleefd kan worden: 'Enjoy the process of the 
game called your journey'. 
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In figuur 3.22 is een relatieschema opgesteld van bestaande 
auto-stops en een voor het concept wat voor dit ontwerp wordt 
toegepast. Zoals te zien is, za l het aandeel van entertainment, 
retail en infrastructuur in dit plan worden verhoogd. Op 
traditionele auto-stops wordt al aandacht besteed aan de horeca, 
maar het keuzeassortiment zal in dit plan nog groter worden. Het 
aandeel van infrastructuur neemt toe, aangezien het gehele 
gebouw per auto bereikbaar is. Daarnaast zijn er functies 

11\t~ Attainable Location -,,.""Q.\"' 

Primary program: 
auto - stop By car Close by car Highway Nimbus City 

Gas - station x x x 
Car service x x x 
ANWB x x x 
Travel agency x x x 
Supermarket x x x 
Restrooms x x 
First a id & Pharmacy x x 
Motel x x x 
Bank & Post - office x x x x 
Communication requisites x x x x 
(Drive - in) Catering x x x x 
Retai x x x x 

Secondary program: 
Entertainment 

Drive - in Cinema x x x x 
Activities; play & sport x x x x 
Catering x x x x x 
Retail x x x x x 
Temporary entertainment x x x x x 
Figuur 3.21: Programma Auto-Stop entertainment Park 



Figuur 3.22: Relatieschema respectievelijk voor bestaand en nieuw concept 
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aangebracht die vanuit de auto uitgevoerd kunnen warden , 
zoals: Drive-in cinema en Drive-through horeca. 

Zoals in paragraaf 3.3 Uitwerking Concept: 'Decorated Shelf' 
naar voren kwam, zullen in en op de Shelf, entertainment 
functies warden geplaatst die om een specifieke vorm vragen. 
Hiermee is een splitsing gemaakt in de gebouwfuncties: Shelf
laag wordt ontworpen voor specifieke entertainment functies en 
op de onderlagen warden auto-stop functies aangebracht, 
waarbij op de begane grand ruimte zal warden gecreeerd voor 
tijdelijke entertainment functies die een groat grondgebied 
vereisen. De meest primaire auto-stop functies zoals 
pompstation en garage zullen op de begane grand warden 
aangebracht en overige zoals retail en horeca op de 
bovenverdiepingen. Er is ook een onderscheid gemaakt tussen 
voetgangersgebied en autogebied. Shelf-laag zal als een 
voetgangersgebied warden 
ontworpen, waarbij 
automobilisten daar de 
mogelijkheid hebben om 
doorheen te rijden. De 
onderlagen zijn als 
autogebied ingericht, waar 
de automobilisten hun 
auto voor de deur van de 
functies kunnen parkeren. 
Het is vergelijkbaar met 
de verdiepingslaag van 
een open parkeergarage. 
Zie figuur 3.23. 

Figuur 3.23: Schema respectievelijk voor functie en toegankelijkheid 



3.3.2 Het fenomeen entertainment 
Entertainment is de Engelse vertaling voor het woord 
amusement. Het woord entertainment kan heel breed opgevat 
worden. De letterlijke vertaling is iets dat amusement biedt. De 
vorm hiervan kan dus uiteen lopen van een film tot een feest, 
zolang mensen maar vermaakt worden. 

Entertainment wordt al decennia lang door winkels gebruikt als 
publiekstrekker, maar de ontwikkeling zoals we dat nu kennen in 
winkels, warenhuizen en winkelcentra begint in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw. Hierbij wordt er gebruikt gemaakt van de 
synergie tussen entertainment en het winkelen, waardoor 
consumenten het winkelen steeds meer gaan zien als een 
vrijetijdsbesteding om vermaakt te willen worden i.t.t. het 
functioneel winkelen, zoals de dagelijkse boodschappen. Zo 
ontwikkelde de term ' flaneur' waarmee deze funshoppers 
worden aangeduid. Enkele voornaamste vormen van 
entertainment zijn: 

• Retailtainment 
• Eatertainment 
• Edutainment. 

Retailtainment 
Bij retailtainment gaat het om de synergie tussen retail 
(detailhandel) en entertainment. Het heelt als doel de klant niet 
alleen iets te laten kopen, maar vooral iets te laten beleven. 
Retailtainment is niet nieuw. Men was al vanaf de eerste 
detailhandel bewust bezig met het amuseren van klanten, zoals 
op de marktpleinen. In deze tijd zien we dit recreatief winkelen 
met als belangrijkste voorbeeld de koopzondagen, waar de 
mensen door de winkelstraten dwalen als een dagje uit. 
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Bij retailtainment wordt vaak het try & buy formule toegepast. 
Hierbij wordt de consument de mogelijkheid gegeven het product 
te testen. Een voordeel hiervan is dat de klant naast het passief 
aangeboden amusement zelf de mogelijk krijgt om actief te 
participeren. Een voorbeeld van een project waarin dit principe is 
toegepast, is The Globe in Den Haag. Dit is een Outdoor & Travel 
Center. Op de begane grond bevinden zich een fietswinkel, een 
vliegerwinkel, een duikbassin, een klimwand en een ijsklimwand. 
Het duikbassin en de klimwanden zijn twaalf meter hoog, met 
glazen wanden eromheen. Op de eerste verdieping zit behalve 
een vestiging van Bever Zwerfsport ook een reisbureau, horeca, 
fitness en een fysiotherapeut. Zie figuur 3.24. 

Figuur 3.24: The Globe in Den Haag 



Eatertainment 
Hierbij is de grens tussen het eten en de activiteit vervaagd, 
waardoor deze zijn samengevloeid tot het tweede type 
entertainment : eatertainment. De enterta inment kan hierbij in 
sommige gevallen zelfs zo belangrijk worden dat het eten als 
bezigheid op de twee plaats komt te staan. Ook dit type is niet 
nieuw, maar is naar onze tijd opgemaakt. Het eten en 
entertainment zijn op vele middeleeuwse schilderijen vastgelegd 
als feestelijke taferelen met volle tafels waar o.a. troubadours de 
mensen vermaakten. Een voorbeeld van eatertainment zijn de 
vele thematische restaurants, zoals de Planet Hollywood, The 
Hard Rock Cafe en Rain Forest Cafe. Zie in figuur 3.25 Rainforest 
Cafe in the City Walk van Disney Land in Anaheim (Los Angeles). 

Figuur 3.25 : Ra in Forest in City Walk van Disney Land in Anaheim (L.A.) 
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Edutainment 
De derde vorm van entertainment is edutainment. Hierbij 
worden educatie en culturele activiteiten gemengd met de 
commerciele entertainment wereld. Het doel is het leren als een 
plezierige bezigheid te laten gebeuren. Als voorbeeld zijn er vele 
musea te noemen. Een ander goed voorbeeld op dit gebied is het 
IMAX-theater in Den Haag dat alleen educatieve fi lms laat zien. 
I MAX is een koepelvormige bioscoop, waar de fi lms op de gehele 
koepel worden geprojecteerd. De stoelen beneden zijn ook 
liggend aangebracht en naar boven toe komen ze geleidelijk aan 
recht te staan. Mede deze 3D beeld en geluid, gaat men totaal in 
op de beleving. Zie figuur 3.26. 

Figuur 3 .26 : IMAX theater in Den Haag 



Een bekende architect die het entertainment aspect van winkelen 
naar een hoger niveau heeft gebracht is Jon Jerde. Met een 
percentage van 87% van zijn totale oeuvre besteed aan winkels 
is hij de onbetwiste leider op het gebied van winkelarchitectuur. 
Om deze reden zal hieronder zijn werk kort worden besproken. 

Jon Jerde 
Jerde ziet zichzelf als een 'placemaker', hij creeert een nieuwe 
vorm van publieke ruimtes. Jerde-style publieke ruimtes zijn 
plaatsen waar fantasie, commercie, entertainment en het 
publieke leven in elkaar opgaan. Deze plaatsen bevatten winkels, 
parken, bioscopen, misschien een themapark, huizen, een 
casino, een amfitheater, of misschien wel al deze dingen samen. 
De bekendste voorbeelden van deze nieuwe stroming in de 
architectuur en stedenbouw, 'mixed-use developments' 
genaamd, komen voor rekening van Jerde. Zo startte hij zijn 
succes met het Horton Plaza in San Diego, later volgde o.a. de 
Universal City Walk in Los Angeles. Bij zijn eerst succesvolle 
stedelijke vernieuwingsplan in San Diego met de Horton Plaza, 
maakte hij gebruik van de standaard formule van een regionale 
mall, maar werd deze als een open-mall type toegepast dat open 
staat aan de buitenlucht. Een ander typerende kenmerk ervan 
zijn de diverse verticale verbindingen, die de verschillende lagen 
op een verrassende manier met elkaar verbinden. Zo zijn er 
hellingbanen, trappen, liften, etc. opvallend in een project bij 
elkaar gebracht. Met de toegevoegde entertainment en het 
architectuur, leidt dit tot een vernieuwende winkelervaring. Zie 
figuur 3.27. Met het succes in San Diego kwam Jon Jerde met 
zijn architectenbureau The Jon Jerde Partnerschip (1997) met 
een aantal variaties op bestaande centra. Daarnaast ontwikkelde 
het bureau ook een aantal geheel nieuwe winkelconcepten zoals 
het 'Urban Entertainment Center' . Enkele voorbeelden naast het 
City Walk Universal Studios zijn, Fremont Street in Las Vegas en 
Canal City Hakata in Japan. 

Architectuur 47 

Figuur 3.27: Horton Plaza in San Diego van Jon Jerde 



3.3.3 Conclusies en bevindingen 
Hier worden de voorgaande analyses naar snelwegfuncties en 
het fenomeen entertainment, vertaald naar entertainment 
functies voor de Shelf-laag. Zoals uit de uitwerking van het 
concept naar voren kwam moet er gezocht worden naar 
entertainment functies, die om een specifieke vorm vragen. 

De serie specifieke entertainment die QQ en in de Shelf-laag gaan 
komen, zullen elk zelfvoorzienend worden uitgevoerd en tegelijk 
versterkt worden door de overige entertainment en retail/food 
voorzieningen in de Shelf-laag. Tevens zullen ze het ernaast 
geplande Nimbus-project versterken en versterking er van terug 
vinden. 

De Multifunctionaliteit van functies zorgt er voor dat er een 
sociaal interactieve centrum ontstaat voor divers type mensen 
van verschillende leeftijden. Daarom zal er bij de keuze van de 
entertainment functies worden gezocht naar functies voor jong 
en oud, zodat iedereen zich in dit gebouw kan vermaken. 
Hiermee zal het gebouw ook een goede aanvulling worden voor 
de nieuwe jonge wijk dat hier omheen is en nog steeds wordt 
gebouwd. 

Van het Auto-Stop Entertainment Park, zijn de auto-stop functies 
in de eerste plaats gericht op de snelweggebruikers en het 
entertainment op de automobilisten van de regio die hier (met 
de familie) voor een dagje uit komen. Maar ook is het denkbaar 
dat automobilisten dit gebouw bij de heenreis zien en bij de 
terugreis besluiten om erheen te gaan. Een ander scenario kan 
zijn dat mensen vaak hier langs rijden en uit nieuwsgierigheid 
besluiten de tijd te nemen om een keer op een vrije dag er heen 
te gaan. Een mogelijk ander scenario is dat mensen aan het fun
rijden zijn en dit gebouw zien, waarbij ze besluiten enkele uren 
hier door te brengen. Het is om die reden belangrijk dat de 
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entertainment functies geen vaste tijden kennen en individueel 
en tegelijk in gemeenschap zijn uit te voeren. Hierdoor is men 
onafhankelijk van andere mensen en is het tegelijk mogelijk met 
anderen te socialiseren. 

Bij vaste entertainment parken ontstaat er vaak eentonigheid, 
waardoor niet gauw een herhaald bezoek optreedt. Om dat te 
voorkomen worden bijvoorbeeld in Las Vegas, de gebouwen na 
een relatief korte periode geheel afgebroken en schieten er in 
korte tijd nieuwe gebouwen als paddestoelen in de plaats. In dit 
auto-stop gebouw wordt dit vanuit het oogpunt van de 
snelweggebruikers niet gevraagd, aangezien deze zelf tijdelijk 
zijn. Maar vanuit het standpunt van de locale gebruiker is het 
nodig om hiermee rekening te houden. Om dit te voorkomen 
zullen er in de Shelf-laag, in de tussenruimten, ruimte worden 
gecreeerd voor tijdelijke entertainment functies. Hierbij valt te 
denken aan publieke activiteiten, zoals: tentoonstelling, stands 
en straatperformances. Daarnaast zal dit worden aangevuld met 
tijdelijke entertainment ruimten en voetgangersgebieden op de 
begane grond en het podium op 6m hoogte. Om mogelijke 
verveling te voorkomen zullen activiteiten zodanig worden 
ingericht, dat bezoekers naast de passieve deelname vooral 
actief bij een activiteit zullen worden betrokken. Dit kan worden 
gestimuleerd door de functies als 
een vitrine naar de openbare 
ruimte te presenteren. Zie in 
figuur 3.28 een voorbeeld van 
een sportruimte, waarin deze zich 
als een vitrine naar de openbare 
ruimte buiten presenteert. Ook 
wanneer bezoekers behoefte 
hebben aan een functie, er valt te 
denken aan lichamelijke 

Figuur 3.28: Sportzaal in Irvine Spectrum te Irvine (C.A.) 



bewegingsbehoefte, zal de entertainment functie niet als 
monotoon worden ervaren. 

Programma entertainment 
De vereisten voor de entertainment functies zijn: 

• Kiezen van entertainment functies die om een specifieke 
vorm vragen 

• Kiezen voor functies die onafhankelijk zijn van de tijd 
• Kiezen voor functies die individueel en toch in 

gemeenschap worden uitgevoerd. 

Zoals in 3.21 is te zien zijn de permanente entertainment 
activiteiten in de Shelf-laag gegroepeerd in spel en sport. De 
keuze voor sport en spel is ge·inspireerd naar de menselijke 
behoefte om te bewegen, zelfs wanneer we in rust zijn. 
Wanneer we in onze dagelijkse omgeving, zoals in de auto, geen 
mogelijkheid hebben om te bewegen zoeken we naar manieren 
om dit met sport en spel te laten plaatsvinden. 

Binnen spel en sport is met deze randvoorwaarden, gezocht 
naar spectaculaire attracties die om een bijzondere vorm 
vragen, edutainend zijn en aanleiding geven om uit de 
vertrouwde auto te stappen. Om een leidraad te hebben, is er 
een algemene thema geformuleerd: 'Live the adventure of life'. 
Dit heeft geresulteerd in de volgende permanente entertainment 
functies in en QQ de Shelf: 

Sport Spel 
Indoor afmeting Indoor afmeting 

Centrale hal 0 30m Centrale hal 0 30m 

Mini-golfbaan 40 x 1oom2 Achtbaan 0 SOm 

Duikspelonk 0 20m Water-ride 25 x 50m2 

Skv-divinq 0 20m Kinderspeelplaats 20 x 40m2 

Klimhal 0 60m 

Outdoor Outdoor 
Skiba an 40 x 2oom 2 Midqet-qolf -

Klimpark 0 60m Skatebaan -

Architectuur 49 

De globale afmetingen van de ruimten zijn bepaald aan de hand 
van referentieprojecten. Om een indicatie te krijgen van de 
grootte van de indoor-functies, zijn deze in deze in de maquette 
geplaatst, zoals in figuur 3.29 te zien is. 

Figuur 3.29: Functie studie indoor activiteiten in de maquette 

Hierbij zijn de daglichtbehoevende functies aan de randen 
geplaatst en overige functies liggen van de randen af. 

Met dit p.v.e. is de gebouwvorm verder ontworpen m.b.v. 
maquettes tot dat het gewenste resultaat voor het plangebied 
was bereikt. Vervolgens ZOU een functie Worden uitgewerkt. 



3.4 Gebouwvorm totaal plangebied 

3.4.1 Ontwerp Shelf-laag 
Het concept 'Decorated Shelf' is te vertalen als een gedecoreerde 
constructie, dat het onderliggende constructie decoreert. Om 
deze reden is het ontwerp ook vanuit het Shelf-laag benaderd en 
zijn van daar uit de onderlagen ontworpen. 

De uitgangsvorm voor de Shelf-laag is letterlijk een vlakke 
plank/schap, dat een lus-vorm heeft als zijtak vorming van de 
snelweg. 

Uit het onderzoek naar snelwegfuncties in hoofdstuk 1 kwam 
naar voren dat de snelwegcontext een hoogdynamische 
netwerkruimte in een voortdurende evolutie is, die nooit voltooid 
zal zijn. De ruimtes aan de snelweg zijn ook constant in evolutie, 
omdat de functies die in de ruimte afspelen steeds veranderen 
en verplaatsen. Deze achtergrondfilosofie van een nooit te 
voltooien snelweglocatie, wilde ik met het gebouwontwerp zowel 
visualiseerbaar maken als ook in het gebruik van het gebouw 
naar voren laten komen. 
Met het concept van het uit elkaar trekken van de Shelf-lagen is 
er ruimte gecreeerd voor de permanente entertainment functies 
in en op de Shelf-laag. Zie figuur 3.30. De vorm die er hiermee 
ontstaat, beeldt visueel een weke modelleerbare shape uit, dat 
de filosofie van een nooit te voltooien snelweggebouw laat zien. 
Zie figuur 3.31. 
Het tijdelijke karakter van de snelwegfuncties leidde tot het idee 
om naast de permanente entertainment functies, de gecreeerde 
ruimten tussen de permanente functies in de Shelf-laag, te 
gebruiken als ruimte voor tijdelijk entertainment functies. Hierbij 
valt te denken aan straatperformances, tentoonstellingen, 
kraampjes, publieke activiteiten, etc. 

Figuur 3.30: Studie naar een 2-lagig Shelf voor 
klimhalruimte in combinatie met een foodcourt 
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Figuur 3 .31: Studie naar een 2-lagig Shelf voor het totale plangebied 
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Nadat het principe idee voor de 2-lagig Shelf was bestudeerd, is 
er een schetsontwerp van de Shelf gemaakt voor de definitieve 
permanente entertainment programma's spel/sport. Bij de 
situering van de programma's is er gekeken welke functies veel 
daglicht nodig hebben en of in het zicht kunnen zijn . De behoelte 
aan het daglicht is tevens bepaald door de sfeer, die ik voor zo'n 
functie voor ogen had. Op deze manier zijn de functies die veel 
daglicht nodig hebben aan de randen geplaatst en de functies die 
juist geen daglicht willen hebben, aan het zicht onttrokken willen 
worden of technisch een geconditioneerde ruimte benodigd 
hebben van de randen afgelegd. Zo moet bijvoorbeeld achtbaan
darkride afgesloten worden van daglicht en voor de duikspelonk 
is het voor te stellen dat de gebruikers privacy willen hebben. 
Om deze reden zijn deze van de gevel afgehouden. De functies 
zijn zodanig aan de gevels geplaatst dat deze als het ware buiten 
de kavel vallen. Door deze fictief af te snijden, is er een gevel 
ontstaan met een golvende patroon van boven-en onderlaag 
schil. Zie figuur 3.32. 

Figuur 3.32: Golvende gevelpatroon vorming door de boven- en onderlaag Shelf 



3.4.2 Ontwerp onderlagen 

Vloer & Ko/om 
Nadat het ontwerp van de Shelf-laag in grate lijnen in de situatie 
was vastgelegd, zijn er vervolgens de onderlagen uitgewerkt. 
Het uitgangspunt voor de onder liggende constructie is een 
combinatie van starre op elkaar gestapelde vloerlagen en in een 
grid geplaatste kolommen. Aangezien deze onderconstructie met 
het Shelf gedecoreerd zou warden, was het belangrijk om alle 
aandacht op het decoratieve Shelf te vestigen. Er is ook door de 
combinatie van deze strenge onderconstructie met het speelse 
decoratieve Shelf een waarneembaar contrast gevormd, 
waardoor de Shelf goed uit de verf kon komen. Echter 
ondervinden de onderconstructies (starre lagen en in grid 
gepositioneerde kolommen) ook de impact van de Shelf, 
wanneer de Shelf-lagen uit elkaar warden getrokken. Het is net 
of de verdiepingslagen en de 
kolommen uit balans raken. 
Als gevolg van het uit elkaar 
trekken van de lagen, steken 
als het ware de buiken van de 
onderlaag-Shelf door de 
vloerlagen, waardoor er vides 
in de verdiepingsvloeren en 
verdiepte gebieden in de 
begane grand ontstaan. Zie 
figuur 3.33. Deze verdiepte 
ruimten op de begane grand 
zijn geschikt om deze als 
voetga n gersrecreati e 
gebieden te gebruiken. 
Hierdoor wordt er een 
duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen de 

Figuur 3.33 : Begane grond vloer met verdiepte voetgangersgebieden in wit aangegeven 
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Figuur 3.34: Schetsontwerp totaalplangebied 



voetgangers- en autogebieden. Een ander impact hiervan 
ondervinden de kolommen. Het ogenschijnlijk weke buiken van 
de onderlaag Shelf, brengen de in een grid gepositioneerde 
starre kolommen uit evenwicht, waardoor deze als het ware te 
hulp schieten om nog meer doorzakking van deze weke 
substantie te voorkomen. Dit leidt tot een concentratie van 
scheve en rechte kolommen onder de bollingen . Mogelijk zullen 
ook de nabij liggende kolommen de effecten hiervan ondervinden 
en kunnen deze scheef komen te staan. Zie in figuur 3.34 het 
schetsontwerp voor het totaalplangebied en in figuur 3.35 het 
effect van de Shelf op de onderlagen. In figuur 3.36 op de 
volgende pagina is het gehele ontwerpproces geschematiseerd. 

Figuur 3.35: Impact Shelf op de onderlagen en kolommen 

gevel 
Door het schetsontwerp was er een scherpere beeld geschetst 
van de schaal en de functionele gebruik van het gebouw. Dit is 
vervolgens vastgelegd in de tekeningen. Zie figuur 3.37. Zoals in 
de impressietekening van de zuid-gevel is te zien, komt deze 
gevel over als een vitrine naar de straatzijde. In de Shelf 
presenteren de entertainment functies zich naar de voetgangers 
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en de automobilisten. De auto-stop winkels in de onderlagen 
tonen zich ook als een vitrine naar de straat toe. Om 
het impact van de Shelf op de onderlagen in de gevel te 
accentueren en daarmee winkelschappen aan de vitrine te 
creeren, zijn er transparante golvende schappen gemaakt aan de 
vitrine. Hiermee wordt het gehele gevel gedecoreerd. Zie ook 
figuur 3.38, het eindmaquette. 

zuid-gevel ~ . 

" · 
Figuur 3.37: Respectievelijk impressie totaal Shelf en zuid-gevel 

Figuur 3.38: Impressie zuid-gevel met golvende vitrine schappen in de eindmaquette 
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Figuur 3.36: Ontwerpproces 
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UITGANGSVORM 
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welke worden weenpl~eld op het gebouw 
ala podium voor deze tlJd•llJke functles 



3.4.3 Totaalvorm 

Functies: entertainment & 
auto-stop 
In de Shelf-laag zijn de BOVEN 
entertainment functies LAAG DS 

geplaatst en in de onderlagen 
zijn de auto-stop functies 
ondergebracht. Zie figuur 3.39. 

In de Shelf-laag worden de 
ruimten tussen de permanente 
entertainment functies voor 
tijdelijk entertainment gebruikt. 
Door deze tijdelijke 
entertainment blijft de Shelf
laag voortdurend in beweging 
en zal mogelijk deze voor de 
mensen in de regio de kans tot 
herhaald bezoek vergroten. 
Hiermee zullen ook de 
geplande winkels en horeca 
ruimten aan de gevels van de 
tussenruimten in de Shelf-laag 
blijvend draaien mede de 
regelmatige entertainment 
bezoekers. Deze veranderende 
flexibiliteit van functies wordt 
vanuit het gezichtspunt van 
overgrote deel van de 
snelweggebruikers niet 
gevraagd, aangezien hierbij de 
snelweggebruikers zelf tijdelijk 
zijn. Deze tijdelijke 
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Figuur 3.39: Functies entertainment & auto-stop 
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entertainment worden weerspiegeld op het gebouw als podium 
voor deze tijdelijke functies. Dit is te zien op de begane grond 
plan, waar op meerdere plekken ruimten en podia zijn gecreeerd 
voor entertainment en voetgangersrecreatie . Tevens is er ook 
entertainment vanuit de auto mogelijk, zoals drive-in bioscoop. 

Op de begane grond zijn de meest primaire auto-stop functies 
ondergebracht, zoals pompstation en garage en op de 
verdiepingen erboven zijn winkels en horeca te vinden. 

Circulatie: voetgangers & auto's 
Het gehele gebouw is toegankelijk met de auto, maar de Shelf
laag is een doorrijd route voor de automobilist. Hiermee wordt 
de Shelf geschikt gemaakt als verblijfsplaats voor voetgangers 
en de onderlagen met de parkeervakken voor de deur van de 
functies zijn verblijfsplaatsen voor de automobilisten. Op de 
begane grond zijn er pleinen gecreeerd voor de voetgangers en 
het overige is toegankelijk voor de automobilisten. Zie figuur 
3.40. 

Het auto-stop gebouw vormt een zijtak van de snelweg. Deze 
zijtak-vorming is vergelijkbaar met de service-stations die aan 
de snelweg zijn aan te treffen. Via deze zijtak worden de 
automobilisten als het ware van de snelweg onderschept en op 
het Shelf gebracht waar het outdoor entertainment functies zijn 
aan te treffen. Dit wordt gedaan om de automobilisten een beeld 
te geven van water allemaal te beleven is in dit gebouw. Ik denk 
dat mensen eerder geneigd zijn af te dalen dan dat ze vanuit de 
begane grond omhoog rijden. Hiermee wordt gestreefd om de 
bovenverdiepingen drukker te bezetten. Want wat je vaak in 
malls en bijvoorbeeld in de Heuvelgalerie Eindhoven ziet, is dat 
de begane grond druk is en dat op de 1 e verdieping niet veel 
mensen komen tenzij ze speciaal ergens moeten zijn . Vanuit de 
Shelf kunnen de automobilisten langzaam afdalen naar de 
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onderliggende auto-stop functies. Ook is er de mogelijkheid om 
vanuit de snelweg direct naar de auto-stop functies te rijden. 

AUTO / VOETGANGERS CIRCULATIE 

VOETGANGERS 
GE BI ED 

outdoor -entert.lnment ---ONDER Indoor 
LAAG DS entertainment ----2V secundalre 

au_to-1top functles -
- 1V 

AUTO GEBIED 

Figuur 3 .40 : Circulatie voetgangers & auto's 



Nooduitgangen: /andingspunten 
In de Shelf zijn er op twee punten doorgangen gemaakt om af te 
dalen en ook in het gehele gebouw zijn er op twee van elkaar 
afgelegen punten landingspunten aangebracht, zodat in geval 
van calamiteiten de bezoekers het gebouw goed kunnen 
verlaten . Zie figuur 3.41. 

LANDING OP 

NOODUITGANGEN 
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LANDING OP 
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Figuur 3.41: Uitgangen autoverkeer (rood) en voetgangersverkeer (groen ) 
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Impressies 
Hieronder en op de volgende pagina 's zijn impressies van het 
gebouw te zien. 

Figuur 3.42 : Impressie gebouw 
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Figuur 3 .43: Impressie op het gebouw 
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Figuur 3.44: Impressie snelweggevel vanuit het perspectief van de automobilist 



3.5 Uitwerking klimhal entertainment 

3.5.1 Klimhal 
Hier zal het klimhal entertainment ontworpen worden. Zie figuur 
3.45. Dit is een goed voorbeeld van een activiteit wat individueel 
beoefend kan worden en waar men tegelijk in gemeenschap van 
anderen functioneert. Daarnaast is het een voorbeeld functie dat 
niet gebonden aan een vast tijdstip . 
Er is gekozen voor klimhal, omdat deze een van de grootste 
entertainment in en Q.Q de Shelf is dat uit sub-ruimten zal 
bestaan, waardoor het extra complex is. Daarnaast is dit een 
functie waarbij de bovenlaag Shelf dubbelzijdig wordt gebruikt 
voor indoor klimhal en outdoor klimpark. Bovendien kan met het 
uitgangspunt, om een functionele schil te ontwerpen, 
bijgedragen worden aan de huidige ontwerpen van klimhallen. 
De bestaande klimhallen zijn vaak letterlijk hallen, waar tegen de 
binnenzijde van de wanden 
wordt opgeklommen. Bij de 
meeste ontwerpen is een 
duidelijke scheiding 
waarneembaar tussen 
klimwand en omhulling. De 
hal wordt meestal ontworpen 
door een architect, terwijl de 
klimwanden van de hand zijn 
van een professionele 
(bergbe-)klimmer. 

Figuur 3.45 : Indoor klimhal in de Shelf en 
outdoor klimpark op de Shelf 

Bij het klimmen is men op zoek naar ontspanning door spanning 
( concentratie). Het klimmen vereist een fysieke en men tale 
inspanning. Ook bij sport klimmen hoort de angst om te vallen, 
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daarom moet je erbij blijven met je gedachten. Wanneer je klimt 
moet je goed geconcentreerd zijn, want hoewel vallen niet 
neerstorten betekent, is het wel dat je de route niet hebt 
gehaald. Die angst en de concentratie geven de nodige 
adrenaline. 

3.5.2 Typologie wandvorm 
Het klimmen op wanden is er vooral gericht op de moeilijkheid. 
Bij een interessante klimstructuur gaat het verder dan alleen om 
de grootte (het aantal m 2 klimoppervlak) en de hoogte van de 
wand. De steilte, het aantal overhangen zijn even belangrijk 

Uit contact met dhr. Erwin Douma - klimwand ontwerper en 
technische uitwerker van de klimwandenproducent 'Vertigo 
Climbing' - volgde dat een klimwandontwerp wat betreft vorm 
en detaillering volledig vrij is. 

Er is daarom ook een scala aan klimwandenvormen waar te 
nemen. Binnen deze vormverschillen zijn er overeenkomsten te 
herkennen. Dit heeft geresulteerd in de volgende drie typen 
klimwanden, die in de praktijk meestal gecombineerd worden om 
de klimwand interessanter te maken: 



1. Rechte wanden; Rechte 
wanden dienen als de 
basis klimwand. Deze 
kunnen ook 
overhangend worden 
gemaakt. Zie figuur 
3.46. 

2. Gebogen 
gebogen 
word en 
gevormd 
overhang 
Gebogen 

wanden; Bij 
wanddelen 

de platen 
naar de 
gemaakt. 

wanddelen 
zorgen voor 
attractieve wanddelen, 
waarop veel 
verschillende soorten 
routes gebouwd 
kunnen worden. Zie 
figuur 3.47. 

3. Gevormde wanden; 
Gevormde wanddelen 
zijn speciale modules. 
De wanddelen dagen 
uit tot het beklimmen 
zonder dat er routes 
gebouwd hoeven te 
worden. Zie figuur 
3.48. 

Figuur 3.46: Rechte wanden, ref. Born en 

Figuur 3.47: Gebogen wand, ref. Geus 

Figuur 3.48 : Gevormde wand, ref. Retail 
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3.5.3 Typologie klimwand 
De keuze van het type wandvorm wordt gemaakt aan de hand 
van de doelgroep waarvoor men de klimwand gaat maken. Met 
deze voorwaarde in gedachten kan de klimwand worden 
ontworpen uit het type wandvorm of een combinatie van diverse 
typen. Hiermee kunnen moeilijkheidsgraden, zoals steilheid en 
overhangen, aan de klimmuur worden gegeven. 

Het is daarom van belang om de doelgroepen en de bijbehorende 
klimwand te categoriseren. De volgende categorieen zijn er, nl.: 

1. Instructiewand; 
Dit is een eenvoudige wand en geschikt voor beginners om 
het zekeren aan te leren van de veiligheidstouw 

2. Voorklimwand; 
Dit is het gedeelte van een groter wand dat geschikt is voor 
klimmers die willen voorklimmen om op gang te komen. De 
voorklim routes varieren tussen een relatief laag niveau en 
de wand is recht uitgevoerd. 

3. Jongerenwand; 
Deze wand is bedoeld voor jonger publiek. Daarom krijg je 
hier minder zware overhangen. De wand wordt relatief gezien 
minder hoog uitgevoerd. Het is vaak een combinatie van 
rechte en gebogen wanddelen, waarbij de rechte vlakken 
overheersen. De wand wordt zodanig ontworpen om eerst te 
kunnen voorklimmen. 

4. Beginnerwand; 
Deze wand is zo opgericht dat beginners veel mogelijkheden 
hebben. Het wordt vaak uitgevoerd als een combinatie van 
rechte en gebogen wanddelen, waarbij voldoende rechte 
vlakken voorkomen. De overhangen zijn klein en er komen 
vooral terug liggende klimvlakken voor. Ook zijn er veel 
rustposities opgenomen. De hele wand is zodanig ingericht 
om te kunnen voorklimmen. 



5. Gevorderdenwand; 
Deze wand wordt zodanig ontworpen om de gevorderde 
klimmers uit te dagen . Ook deze wand wordt vaak uitgevoerd 
uit de combinatie van rechte en gebogen wanddelen. De 
overhangen warden relatief groat genomen. Er komen relatief 
minder terugliggende klimvakken en rustposities voor. Ook 
deze wand wordt ingericht om te kunnen voorklimmen. 

6. Boulderwand; 
Deze wand is bedoeld voor boulderaars. Hierbij wordt de 
wand als een groat overhang uitgevoerd, zodanig dat er over 
een groat oppervlak horizontaal wordt geklommen. 

7. Drytoo/wand; 
Dit is m.a.w. indoor ijsklimmen met ijsbijlen, maar dan 
zonder ijs. Voor deze nieuwe sport warden speciale drytool -
grepen gebruikt en de klimmer hoort uit veiligheid helm op te 
doen. 

3.5.4 Opbouw bestaand klimwand 
Klimwanden kunnen warden gemaakt in vele soorten materialen, 
zoals: hout, epoxy, lexaan, beton en zelfs aluminium. Het 
overgrote deel van klimwanden zijn opgebouwd van houtplaten. 
Deze klimplaten warden gemonteerd op de constructie wand 
erachter. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de 
klimwand en de constructieve gebouwwand. Houtplaat 
constructie is de meest gebruikte techniek en zal het hier warden 
besproken . 

De klimwanden van houtplaat warden als vol gt opgebouwd: 
1. Vervaardigen van de houtplaten 
2. De constructie achter de klimplaten aan de dragende 

gebouwmuur bevestigen 
3. Het monteren van de klimplaten 
4. Het monteren van de klimgrepen 
5. Het monteren van de top - rope punten. 
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Zoals in de stappen 2 en 3 te zien zijn, wordt er in de bestaande 
technieken onderscheid gemaakt tussen de constructie en het 
klimoppervlak. 

Conclusie 
Het klimcentrum zal gethematiseerd warden. Hieruit volgt een 
nieuw type klimconcept, nl: attractiepark klimhal. 

De huidige klimhallen warden naar mijn mening letterlijk als 
hallen (lees dozen) vormgegeven, waar aan de binnenzijde wordt 
geklommen. De klimwand met zijn vervormingen wordt achteraf 
gemonteerd op de constructieve gebouwwand. Ik denk dat FFD 
(Free Form Design), waaronder BLOB-architectuur hierop 
antwoord kan geven door een adaptieve functionele 
constructieve gebouwschil te maken, waarbij de volgende regel 
geldt: Form Follows Function. Hiermee overstijgt BLOB
architectuur zijn enkel esthetische waarde en krijgt een 
functionele betekenis. M.a.w. de klimwand en het gebouwschil 
warden ge·integreerd tot een constructieve klimhuid dat 
dubbelzijdig kan warden gebruikt: indoor klimhal & outdoor 
klimpark. 

Persoonlijk vind ik het letterlijk nabootsen van de natuur te ver 
gaan. Het simuleren van een bergachtige omgeving gaat niet 
door letterlijk de natuur na te maken in een Hollands landschap. 
Ik vind het abstraheren van de klimwand door de essentie van 
het berglandschap uit te halen interessanter. Deze abstractie 
wordt overigens voor de bestaande klimwanden wel vaak gedaan 
door de combinatie van rechte en gebogen vlakken, overhangen, 
terugliggen vlakken en rustplekken. Overige details uit het 
berglandschap zijn weggelaten. Met de kwaliteit van de 
vloeiende vlakken van BLOB, zal er een klimobject warden 
ontworpen, dat geen behoelte heelt aan verdere details. 



3.5.5 Thema klimhal 
De thema van de klimhal is: ' The Human Brain; Wired To 
Succeed'. Ik was op zoek naar een thema, waarmee de klimhal 
voor de toekomst ontworpen kon worden. De toekomst is 
volgens mij geen object dat ver weg ligt. In het boek 'Een circus 
van steen' door Max van Rooy, wordt de cirkel beschreven in 
relatie tot de mens. De cirkel met de grootste diameter bepaalt 
ons gezichtsveld. De tweede cirkel heeft een kleinere straal en is 
de loopruimte waarop we ons kunnen verplaatsen. De kleinste 
cirkel trok Leonardo da Vinci in 1490 rondom de menselijke 
figuur in de bekende pose met uitgestrekte ledematen. De cirkel 
van Da Vinci omsluit de minimale ruimte die we nodig hebben 
om te bewegen en onze alledaagse handelingen te verrichten. 
Zie figuur 3.49. Dit bracht me er toe om nog een stap verder 
hier in te zoomen. Dit leidde tot het idee om de toekomst te zien 
als een verborgen iets van deze tijd en dat zelfs in onszelf zit: 
'de hersenen', onze portable computers welke we altijd bij ons 
dragen en voortdurend bijstellen.' Zie figuur 3.50. 
De inhoud van de thema is geformuleerd aan de hand van de 
films 'Wired To Win; Surviving The Tour De France' door JoAnna 
Baldwin Mallory en 'What the Bleep do we Know' door William 
Arnitz, Betsy Chasse en Mark Vicente. In de eerste film werd aan 
de hand van de wielrenners, die de Tour de France afleggen, het 
menselijke brein en de werking er van toegelicht. De conclusie 
was dat de buitenwereld, binnen onszelf begint en door onze 
eigen overtuiging de werkelijkheid wordt. De perceptie van 'zien 
is geloven' moet veranderen in 'geloven is zien ' . De tweede film 
What the Bleep do we Know, is een wetenschappelijke 
documentaire en beschrijft onze werkelijkheid in samenhang met 
de werking van de hersenen vanuit diverse 
wetenschapsperspectieven, van natuurwetenschappen tot 
geneeskunde. Hier is de conclusie getrokken dat onze 
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werkelijkheid betrekkelijk is en dat alles op keuzes (possibilities) 
is gebaseerd. 

Met dit 'possibility' concept zal het klimhal worden ontworpen, 
waarbij de bezoekers het eigen brein zullen gaan verkennen. 

Figuur 3.49: De kleinste cirkel van Da Vinci en de tweede cirkel onze 

Figuur 3.50: Thema klimhal met uitwerkingsconcept 'possibilities' en 
het verkennen van het eigen brein 



3.5.6 Programma 
De uitgangsbol voor de klimhal entertainment functie in de Shelf, 
heeft een diameter van ruim 60m. Dit leidde tot het idee om een 
gevarieerde klimhal te ontwerpen, die een vernieuwend concept 
voor de bestaande klimhallen introduceert: Klimhal attractiepark. 
Het programma bestaat uit de volgende ruimten: 

• Gevorderen klimhal 
• Jongeren klimhal 
• Beginnersklimhal 
• IMAX-film 
• Relaxation ruimte 
• Tentoonstelling 
• Shop 
• Kleedruimte 
• Toilet 
• EHBO en Personeelsruimte 

Het uitgangsvolume 
is mede de pneumal 
techniek die er wordt 
toegepast (zie 
bijlage 1), een bol. 
De ruimten zijn allen 
in diameters 
opgegeven. De 
afmetingen zijn 
opgesteld d.m.v. 
referentieprojecten. 
Zie figuur 3.51. 

Figuur 3.51: Relatieschema 

3.5.7 Ontwerp 
3.5.7.1 Ontwerp ruimten 
De uitgangsvorm voor de 
ruimten is een bol, vanwege 
de pneumal-techniek als 
uitvoeringsmethode. Zie 
figuur 3.52. 

Het ontwerp van de ruimten 
is in combinatie van 
computermodel en maquette 
tot stand gekomen. Omdat 
de klimhal ruimten de 
hoofdruimten zijn, zal alleen 
het ontwerpproces 
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van deze hier beschreven 
Figuur 3.52: Uitgangsvorm is een bol 

worden. De uiteindelijke vorm 
van de ruimten is per klimhalruimte bepaald. Hier is er 
gevarieerd met de steilheid en de overhangen. Ook zijn er 
rustpunten in het model aangebracht. Zie figuur 3.53. 

Figuur 3.53 : Transformatie van de klimruimten; links 3Dmax model en rechts kleimodel 



3.5.7.2 Totaal vorm 
Nadat de vorm van alle 
ruimten bekend was zijn deze 
in een compositie gebracht. 
Zie figuur 3.54. De 
compositie is zodanig 
gemaakt, dat de bezoekers in 
dit klimhal het concept 
'possibilities' zouden gaan 
beleven. Dit concept uit zich 
in de vrijheid van de 
plattegrond, waar de 
bezoeker de eigen keuze 
kan maken. De onwetendheid 
van waar de keuzes naar toe 

Figuur 3.54 : Compositie 
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zullen leiden, zullen mogelijk een mate van nieuwsgierigheid bij 
de bezoeker teweeg brengen, waardoor deze gestimuleerd gaat 
warden om door te lopen om het gehele hal te verkennen. Zoals 
te zien is vormen de tentoonstellingsruimten (paars) een 
onderdeel van deze mogelijke routes. 

Om de spanning van de routes te verhogen, zijn de ruimten 
verticaal t.o.v. elkaar verschoven, zodat er rel iefvorming is 
ontstaan. Zie figuur 3.55. 

Daarna zijn er van deze pneumal compositie uit het programma 
3D Studio MAX, een schilmodel gemaakt in het programma 
Rhinoceros. De pneumodellen zijn als het ware verstijfd. Dit is 
gedaan met de functie 'drape' uit het programma Rhino. Hierbij 
is er een drape voor de onderlaag en een voor de bovenlaag 
gemaakt. Zie figuur 3.56. 

Figuur 3 .55: Relief 



In figuur 3.57 hiernaast zijn impressies van het exterieur te zien. 

In de figuren op de volgende pagina's volgen de analyses van 
het plan. 

Figuur 3.56: Respectievelijk schil met pneumallen en schil zonder pneumallen 
na het verstijven van de pneus 
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Ruimte afsluiting 
De afsluiting van de ruimten zal met de schil zelf gebeuren, door 
de schillen naar elkaar toe te trekken. In de figuur 3.58 warden 
de variaties getoond. 

afgesloten ruimten: tussen pneus 
keuze 
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afgesloten ruimten: pneu en flap 
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De gekozen typen zijn de typen die van onder woren 
aangebracht. Zie figur 3.59. Deze keuze is gebaseerd op het vlak 
houden van de bovenlaag i.v.m. het beloopbaarheid van het dak 
en het vermijden van vuil en neerslag ophoping op het dakvlak. 

In figuur 3.60 zijn alle principe afsluitingen bij elkaar te zien aan 
de hand van het aanzicht van de klimhal. Te zien is dat er op 
sommige plekken de lagen geheel tegen elkaar aanzitten. 

Fim 11 ir 1 _ _c;q: (:;pko7Pn vririritipc; i'lfc;l11itino vrin rlP rnimtpn 

Fi01111r 1.nO: Prinrinf' ;ifc;h 1itinapn h ii Plkririr 
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Plan 

Firnrrrr 1 .n1 : PlrittPnrnnrl Pn imnrpc;c;ip intPriP.rrr nP.vnrrlP.rrlPn klimhril Figuur 3.62 : Analyses respectievelij k; toegankel ijkheid en relief 
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Figuur 3.63: Respectievelijk doorsnede en aanzicht 
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3.5.7.3 Beleving interieur gevorderden klimhal 

Gevorderden klimhal 

Figuur 3.64: Interieur gevorderden klimhal 
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4. Techniek 



4.1 Architectonisch terugblik 
Het concept is: 'Decorated Shelf'. Het is een geconstrueerde 
decoratie dat het onderliggende constructie decoreert. Het 
ontwerp uitgangspunt is Free Form Design (FFD) en heeft 
geresulteerd in een BLOB-ontwerp voor de Shelf-laag. BLOB
architectuur heeft met zijn gebogen vlakken de potentie om 
functioneel gebruikt te worden: 'Form Follows Function'. De 
decoratieve componenten van de Shelf zijn de permanente 
entertainment functies waar de Shelf-vorm zich aanpast. Dit 
betekent dat de Shelf zich zowel moet aanpassen aan de op de 
Shelf liggende entertainment functies als aan de onder de Shelf 
liggende (entertainment) functies. Vanwege dit dubbelzijdig 
functionele gebruik van de Shelf, is de Shelf uit elkaar getrokken 
waardoor er interne ruimten in de Shelf zijn gecreeerd. Zie figuur 
4.1. Het was nu mogelijk om de entertainment functies i.p.v. 
onder de Shelf, in en QQ de Shelf aan te brengen zodat de Shelf
lagen onafhankelijk van elkaar worden gevormd. Kortom, 
Decorated Shelf is een dubbelzijdig functionele schil dat specifiek 
is vormgegeven voor de entertainment functies die io_en QQ de 
Shelf plaatsvinden. 

Het uit elkaar trekken van de Shelf-lagen, brengt als het ware de 
fictieve interne lijmlaag tussen de Shelf- lagen op spanning en 
vormt het lijm zich tot Glue-tubes. Deze Glue-tubes vormen het 
constructieve systeem in de Shelf, die de Shelf-lagen uit elkaar 
houden en de belastingen van het beloopbare I berijdbare 
functionele boven-laag naar de constructie onder de Shelf 
afdragen. Glue-tubes zijn naast de constructieve functie, 
ontstaan om de ruimten in en onder de Shelf van daglicht te 
voorzien, en om visueel contact tussen de activiteiten op / in / 
onder de Shelf mogelijk te maken. Er zijn twee typen Glue
tubes. De meesten zijn gesloten en hebben constructieve functie, 
enkelen hebben openingen waar als het ware de interne lijm 
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naar buiten is gedrupt en zich tot Glue-hemisphere 
lichtopeningen heeft gevormd. 

Figuur 4.1: Concept 'Decorated Shelf ' 



4. 2 Constructie & Gevel 

4.2.1 Totaalplan 
4.2.1.1 Shelf-laag 
De gekozen constructie systeem voor de Shelf-laag is de pneu
mal methode, zoals in de Bijlagel Constructie is te lezen. Pneu
mal methode voldoet aan de vooraf opgestelde uitgangspunten 
voor de constructie, nl: 

Constructie moet de vorm niet benaderen 
Helder gestandaardiseerde uitvoeringssysteem 

Figuur 4 .2: Shelf- laag en Glue-tube 

DECORATED SHEU' 

-be~onnl!.n schaalconstructle d.m.v. lnsiru vestllven van pn.,.,.. 
ma lle n (t. p.v. klimhal betcndikttl bovenlilag 150mm, 

onderlaag >lOOmm) 
-construct1eve stalen glu.,·tubes tu•Hn de lagen In 

· shelf ligt op aJnstructieve peddostoelvormlg 
stalen holle kolommen (dcorvaer Viln tuchtkoker, 

la.ldln11Cn, R.W.A. en electra) 
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Pneu-mal methode is een systeem die specifiek wordt gemaakt 
voor een bepaalde vorm. Hierdoor wordt de uitvoering geen 
benadering van de vorm . Daarnaast maakt pneu-mal methode 
gebruik van een helder systeem, waarbij er sprake is van 
standaardisatie in uitvoering waarmee het gehele Shelf 
geconstrueerd kan worden. 

De Shelf ontstaat door verstijven van de pneu-mallen met 
spuitbeton op de bouwplaats. Zie figuur 4.2. De betonnen 
schaalconstructie die er ontstaat wordt ondersteund d.m.v. de 
Glue-tubes, die tussen de Shelf-lagen liggen. Het gehele Shelf 
ligt op constructieve paddestoelvormige stalen hol le kolommen. 
De paddestoelvormige kolommen zijn hol uitgevoerd t.b.v. 
installatie doorvoer. Zie figuur 4.4. 

4.2.1.2 Verdiepingslagen 
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als staalconstructie 
waarop de staal-betonvloeren (SB-vloer) insitu worden gestort. 
Gekozen is voor deze 
constructievloer, 
omdat dit 
vloersysteem goed aan 
te passen is om er 
perforaties aan te 
brengen in de vloer 
t.b.v. vides en 
daarnaast kunnen de 
rondingen hiermee 
worden gemaakt. Zie 
figuur 4.3. 

De verdiepingsvloeren 
steunen op de 
paddestoelvormige 

Figuur 4.3 : Verdiepingslagen 

VERDIEPINGSVLOEREN 

-staalcons:tructle met 
ln5itu SB-vloer (t.b.v. 
perforatie5 ) 

-steunen op stalen 
paddestoelvormige 
kolommen 



kolommen en worden via deze kolommen in hun in hun 
installatiebehoefte voorzien. Zie figuur 4.4. 

BI 

BU 

----- bonrwwf'-'<lng 
:..,.---- ........_. (tijdllltjk) 

~---~ 

--- ~oelvonring••*' ko1om t .b.v. lnll elleUe 
~ 

Figuur 4.4 : Aansluiting paddestoelvormige kolom via verdiepingslagen op Shelf-laag 

4.2.2 Klimhal 
4.2.2.1 Pneu-mal 
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Een membraan omhulling kan pneumatisch worden ondersteund 
als haar doorneden gevormd worden door ingeschreven cirkels. 
Zie in figuur 4.5 de ingeschreven cirkels van de klimhal ruimten. 

Figuur 4.5: Pneus klimhallen met ingeschreven cirkels 



4.2.2.2 Materiaal 

Constructiemateriaal 
Het constructiemateriaal is spuitbeton dat op de pneus met 
daarover voorgespannen membranen wordt gespoten. 
Spuitbeton wordt door een slang naar de plaats van verwerking 
getransporteerd en daar d.m.v. luchtdruk aangebracht en 
verdicht. Terwijf bij conventioneel beton het product wordt 
gemengd, getransporteerd in een bekisting gestort en verdicht, 
geschiedt bij spuitbeton (over het algemeen) het mengen, 
transporteren, verwerking en verdichten in een arbeidsgang. 
De standaard druksterktes van spuitmortel zijn relatief hoog en 
varieren van 30 tot 50 N/mm 2 • De spuitmortel heeft een 
toevoeging van hulpstoffen die de eigenschappen van mortel 
be·invloeden: 

Versnellers zorgen ervoor dat de net aangebrachte natte 
mortel snel stijf wordt, zodat deze voor ondersteuning 
van nieuwe mortel zorgt en niet naar beneden zal gaan 
vloeien door de zwaartekracht. 
Plastificeerders zorgen ervoor dat de mortel niet teveel 
water hoeft te bevatten (en toch verspuitbaar is): teveel 
water in de mortel zorgt namelijk voor een slechtere 
eindsterkte van de mortel 
Vezels (staal/kunststof) worden toegevoegd om de 
treksterkte van het beton te verhogen: hiermee moeten 
thermische scheuren en krimpscheuren worden 
voorkomen. 

Daarnaast is het ook mogelijk om traditioneel wapening op het 
pneumembraan aan te brengen, waarop het spuitbeton wordt 
gespoten. 

De spuitmortel wordt in lagen aangebracht, omdat t.g.v. 
plaatselijke storten vervormingen in de huid kunnen ontstaan. 
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De dikte per laag is gemiddeld genomen 20mm. In de 
betonschaal zouden daardoor vele haarscheurtjes kunnen 
optreden. 

Gevelafwerkingsmateriaal 
Het gekozen afwerkmateriaal aan de buitenzijde van de Shelf
lagen is 'Coniseal ' van de Consolidated Group te Gorinchem. Dit 
materiaal is zowel architectonisch, technisch en het belangrijkste 
functioneel (klimmen) geschikt om voor de buitenafwerking van 
de klimhal toe te passen. 
Het materiaal is zeer geschikt voor de waterafdichting van 
betonnen constructies. Het wordt aangebracht met een 
spuittechniek. Voordeel is dat daken met lastige detailleringen 
eenvoudig en naadloos waterdicht gemaakt kunnen worden. Het 
materiaal hardt snel uit (ca. 15 sec.), heeft een hoge reactiviteit 
wat het mogelijk maakt het materiaal verticaal toe te passen en 
is zeer UV-bestendig. Het voldoet 
aan de strengen milieu-eisen, 
omdat er geen weekmakers en 
oplosmiddelen in zijn verwerkt. De 
blijvende elasticiteit bedraagt ca . 
400%, waardoor bewegingen van 
isolatiematerialen en 
onderconstructies kunnen worden 
opgevangen. Het materiaal is 
dampopen en in hoge mate 
vlamdovend: vuur kan zich niet 
verspreiden. Ook in agressieve 
milieus blijft de duurzaamheid in 
tact. 

Het in figuur 
referentiegebouw 

4.6 afgebeelde 
WOS8 van 

Figuur 4.6: Corniseal buitenafwerking 



UNA/NL Architects, laat zien dat het materiaal dubbelgekromd 
toegepast kan worden en dat de afwerking daarbij naadloos is. 
Het gekozen afwerkingsmatriaal aan de binnenzijde van 
klimhalgevel is gietvloer/gietplafond. Er is gekozen voor dit 
afwerkmateriaal omdat het architectonisch, technisch en 
functioneel geschikt is om er op te klimmen. Het kan goed 
worden aangebracht op 
de dubbelgekromde 
oppervlakken door deze 
te storten. Daarnaast is 
het gemakkelijk in 
onderhoud, naadloos, 
brandveilig, kleur- en 
slijtvast. Het 
gietmateriaal wordt 
gemaakt uit een 
mengsel van kunststof 
en ha rs. De 
aangebrachte gietlaag 
heeft een dikte van ca. 
2mm. Zie figuur 4. 7. Figuur 4.7 : Gietvloer/plafond binnenafwerking 

Isolatiemateriaal 
Het isolatiemateriaal is 
spuitisolatie. Aangezien 
het boven Shelf-laag 
beloopbaar moet zijn en 
het isolatiemateriaal aan 
de buitenzijde van het 
beton wordt 
aangebracht, is er 
gekozen voor een harde 
afschotisolatie die op de 

Figuur 4.8: Pu llmix-perlite afschotisolatie en egalisatie 
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spuitisolatie kan warden gebracht , nl : pullmix-per li te van Reppe! 
B.V. Met deze afdekisolatielaag kan het dakvlak oak warden 
geegaliseerd. Zie figuur 4.8. PULLMIX mortel bestaat uit 
onbrandbare, minerale Perlite korrels met een diameter tot 
maximaal ca. 6 mm die bij de producent onder gecontroleerde 
omstandigheden met siliconen warden ge·impregneerd. Het in de 
mortel opgenomen korrelisolatiemateriaal is daardoor 
waterafstotend. Aan het gesiliconiseerde Perlite wordt Portland
cement A in het mengbedrijf toegevoegd. 

4.2.2.3 Uitvoering en opbouw 
Het gehele klimhal wordt opgebouwd uit losse pneus, waartussen 
membranen warden gespannen. Het principe opbouw van de 
pneu- en tussenmembranen is in fi guur 4.9 geschematiseerd. 

+ 

I 

A 

I 
l!I . g; -I 

A. membraan van de rui mte op druk zetten 
B. membraan van de fla p bevestioen 
C. baton aanbrenoen op totaal van buitenaf 
D. lsolatie aanbrenoen op t otaal van buitenaf 
E. afwerki no aan b reno en op tot a al van bu ltenaf 

I 

B 

""' I F 

F. pneu en flap membranen verwljderen en binn enafwerkino aanbrenoe n 
G. variant t.p.v. s chllopenlno met ln stallat letransport 

I 

c 

I 
s. a: 

1i£! 
I 

(olu e -tub e na stap B - membraanflap op pn eu beves tlg en - plaatsen II< olue-hemis phe re in stap F plaatsen) 

Figuur 4.9: Principe opbouw pneu- en t ussnemembraan 



Het beton zal van buiten gespoten worden. Van binnen spuiten 
(weersonafhankelijk) is niet mogelijk, omdat ruimten onder het 
membranen en ruimten in de pneus niet met elkaar in contact 
staan. De constructieve betonlaag wordt als een laagdikte van 
buiten aangebracht. Isolatie wordt aan de buitenzijde 
aangebracht i.v.m. warmdak. Dit beschermt tevens het beton 
tegen weersinvloeden i.v.m. scheuren van het beton. Isolatie 
bovenlaag moet drukbelastingen t.g.v. beloopbaarheid van het 
dak kunnen opnemen. Om deze reden en om het beter 
egaliseren van het dakvlak wordt afschotisolatie aangebracht op 
de isolatielaag. In de spuitisolatie van de onderlaag worden de 
leidingen die via de paddestoelvormige kolommen worden geleid 
isolerend doorgevoerd, wel zodanig dat de kortste en meest 
vlakke afstand door de leidingen wordt afgelegd. Pneu- en 
tussenmembranen na verharding van beton verwijderen. In 
combinatie met plastische afwerklaag aan de buitenzijde, geelt 
deze vochtinsluiting in de constructie. Het verwijderen van de 

+ 
Bu B1 

Figuur 4 .10 : Gevelopbouw 

-afwer1<1nglaag (druklaag) 15mm 
-isolatle >100mm 
-spultbeton 150mm 
-membraan (tijdelljk) 
-afwer1<1aag 2mm 

Bu, Bi 
I 

-afwerklaag 2mm , 
-membraan (tijdelljk) 1 

-spultbeton >200mm 
-isolatie >10Dmm 
-afwerklnglaag 15mm 
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membranen is eenvoudig uit te voeren, aangezien de hechting 
niet sterk is. De schade die je krijgt is vergelijkbaar met het 
resultaat dat je krijgt wanneer de behang van de betonwand 
afhaalt. T.p.v. de aansluitingen van de paddestoelvormige 
kolommen op de onderlaag betonnen Shelf, moet de isolatie 
worden doorgevoerd om koudebruggen te voorkomen. Zie 
gevelopbouw in figuur 4.10. 

Voor de pneus van de klimruimten kunnen de rustpuntenvlakken 
in de pneu-vorm worde genomen, doordat deze naar buiten zijn 
gekeerd. Aangezien de pneus onder de luchtdruk zoveel mogelijk 
de bolvorm willen benaderen, zijn de integraties van de 
rustpunten in de pneu-vorm dan ook realiseerbaar. 

De uitvoering van de Glue-tube geschiedt d.m.v. de betonnen 
voetstukken, waartussen de prefab stalen Glue-tube wordt 
bevestigd. Deze voetstukken moeten met de Shelf-lagen een 
vloeiend geheel vormen. Doordat deze voetstukken naar binnen 
gekeerd zijn en dus door de druk-laag in de pneus naar buiten 
gedrukt zouden gaan worden, is er aanvankelijk gedacht om 
deze als een systematische mal uit te voeren. Dit mal zou zowel 
voor de open als de gesloten tubes toegepast kunnen worden. 
Daarnaast zou het zowel in de pneus als in de tussen
membranen doorgezet kunnen worden en herbruikt kunnen 
worden. Het grote nadeel is dat er hulpconstructies vereist zijn 
om de mallen op de plaats te houden en het gewicht van de 
verstijfde boven-laag op te nemen. Daarbij komend zakken de 
tussen-membranen al door het eigen gewicht doorhangen en 
mede deze externe mallen zouden ze nog meer doorhangen, 
terwijl de membranen juist strak gespannen moeten worden om 
deze met spuitbeton te verstijven. Bovendien is de kans groot 
dat het tot bouwfouten zou gaan leiden. De plaats van de Glue
tubes kan in de uitvoering verkeerd worden aangebracht en 
vooral t.p.v. Glue-tube openingen is de kans op fouten groot. 



Hoewel er sprake is van 
een standaard mal
systeem, dat overaf in de 
pneus en de 
tussenmembranen 
gebruikt kan worden voor 
zowel op als dichte 
voetstukken, zijn er wel 
diverse maten mallen 
nodig aangezien de tubes 0 
diverse maten hebben. ~-Cl..__ __ _,...._ 
Zie figuren 4.11. -........,J... ....... 

A A 

B B 

c 

D 

t.o.v. afsluitingen 

A. beton aanbrengen van buitenaf 
B. membraan veni1ijderen & 

mal plaatsen 
C. beton storten in de mal 
D. mal veiwijderen 

c 

D 

t.p.v. openingen 

A. betnn aanbrengen van buitenaf 
B. membraan veiwijderen & 

mal p la atsen 
C. beton storten aan de mal van buitenaf 
D. mal verwijderen 

Figuur 4.11 : Methodel voetstukken uitvoeren m.b.v. mal 
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Een tweede methode is om deze voetstukken als membranen in 
de vorm van de pneu- en tussenmembranen op te nemen. 
Hiermee worden de plaatsen en afmetingen van de voetstukken 
gelijk vastgelegd, zodat bouwfouten kunnen worden 
geminimaliseerd. Het nadeel is wel dat deze voetstukken (hierna 
te noemen pulled-layers) een negatieve vorm hebben en door de 
interne druk van de pneu naar buiten zullen worden geduwd. 
Daarnaast zijn deze pulled-layer slappe membranen die door het 
eigen gewicht in de onderlaag Shelf zullen gaan doorzakken. 

Oplossing: pulled-layers integreren in de vorm pneu- en 
tussenmembranen en deze met Glue-tubes op trek spannen. De 
kwaliteit van deze methode is dat de uitvoering het 
architectonisch concept van het lijm-effect weerspiegelt i.t.t. tot 
het nabootsing d.m.v. een aparte mal toepassing. Zie figuur 
4.12. 

Figuur 4.12: Methode 2 voetdtukken integreren in de pneu- en tussenmembranen 
en deze aanspannen m.b.v . de Glue-tubes 



Een goed referentieproject waarin ook dit systeem is toegepast is 
het ontwerp voor congreshal Chicago in 1960 welke is uitgevoerd 
door studenten van de Yale School of Architecture onder leiding 
van Frei Otto. In dit project wordt met pneus een overspanning 
van 300m gemaakt door de pneu te spannen met spankabels 
welke direct aan de grond worden verankerd. Door deze 
laagtepunten ontstaan er steeds grote krommingen met kleinere 
stralen dan bij een totale overspanning zonder tussenpunten.Zie 
figuur 4.13. 

Figuur 4.13: Project pneu met spankabel binnen van Frei Otto 
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Zoals in figuur 4.12 is te zien, worden de Glue-tubes aan de pull
layers in de pneus bevestigd, zodat deze naar binnen toe worden 
getrokken. Hierdoor komt er nog meer trekspanning op het 
pneu-membraan, aangezien deze tubes de drukspanning t.g.v. 
de lucht in de pneus tegenwerken. De Glue-tubes worden 
aangebracht wanneer de pneus halverwege geblazen zijn, maar 
nog niet helemaal op druk staan. Hierdoor wordt het 
gemakkelijker de tubes te bevestigen. De interne ruimte van de 
pneus kunnen toegankelijk worden gemaakt via speciale 
deursystemen, die het binnenkomen mogelijk maken en tegelijk 
zo min mogelijk lucht laten ontsnappen. Er zijn vele soorten 
deuren ontwikkeld, van een eenvoudige rits tot zware dubbele 
sluisdeuren. Een voorbeeld van een deur is de Lip-deur dat in 
figuur 4 .14 is te zien. Bij dit type deur kan men gemakkelijk in 
en uit de pneu komen, en door de druk binnen drukt het zichzelf 
ook weer dicht. 

Figuur 4.14: Lip-deur in de pneu 

In de figuren 4.15 op volgende pagina wordt respectievelijk de 
uitvoering en opbouw van de pneu-membraan en 
tussenmembranen geschematiseerd. 
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Figuur 4.15 : Respectievelijk uitvoeringen opbouw pneu-membraan en tussenmembraan 
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UIT\IOERING EN OPBOUW SHELF-LAGEN 
A s c 

I* 
.l 
: : 

jj /I t I \J 
D 

A. kolommen plaatsen & verdiepingslagen aanbrengen 
B. pneus positioneren & op druk zetten 
C. membraan van de flappen bevestigen 
D. gluetubes bevestigen aan membranen (pneu- en flapmembranen spannen 
door de boven- en onderfaag naar elkaar toe te trek ken) 
E. onderfaag aanbrengen van buitenaf 
F. bovenlaag aanbrengen van buitenaf 
G. pneus en membranen verwijderen na verharding 
H. af1,11erklaag interieur aanbrengen & glue-hemispheres plaatsen 

Figuur 4.16: Uitvoering en opbouw Shelf t .p.v. gevorderden klimhal 
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In figuur 4.16 treft u de uitvoering van de Shelf-laag in het totale 
plan aan. Eerst worden de onderconstructies aangebracht, 
waarna de pneus worden gepositioneerd en vervolgens worden 
de tussenmembranen bevestigd. Daarna wordt het geheel op 
spanning gebracht m.b.v. de Glue-tubes. Hierna kunnen de 
membranen verstijfd worden d.m.v. spuitbeton. Om het mogelijk 
te maken dat de onderlaag geheel gespoten kan worden, zijn de 
membranen d.m.v. wapeningstaven in de uiteinden van de 
paddestoelvormige kolommen, op afstand gehouden van deze 
kolommen. Hierdoor is het ook zoals in figuur 4.4 is te zien, 
mogelijk om de paddestoel-koppen met beton vol te storten om 
nog steviger aansluiting te maken. 

4.2.2.4 Constructietoetsing 
De constructietoetsing zal worden uitgevoerd voor boven Shelf
laag van de klimhal, om een algemeen beeld te krijgen van de 
benodigde betondikte waarbij het spanningsverloop in de 
schillaag en de verplaatsing in de z-richting acceptabel zijn. 

Deze bovenlaag is bekeken omdat dit bepalend is voor de plaats 
van de constructieve Glue-tubes. Daarnaast komt op de 
bovenlaag i.t.t. de onderlaag extra belasting, doordat deze 
dubbelzijdig functioneel is. Er wordt zowel aan de binnenzijde als 
aan de buitenzijde van de bovenlaag geklommen. De belastingen 
van de Glue-tubes worden aan de paddestoelvormge kolommen 
in de onderlagen afgedragen. Voor een goede krachtafvoer is het 
belangrijk dat het kracht of direct aan de paddestoelvormige 
kolommen worden afgegeven en of in krachten wordt ontbonden 
en zo via meerdere paddestoelvormige kolommen wordt 
afgevoerd. 

De constructieve berekening van de klimschaal wordt uitgevoerd 
met het constructieve programma Marc - Mentat. Marc is het 

l 



rekengedeelte van het programma en Mentat het 
visualisatiegedeelte. De geometrie van de klimhal die is 
ingevoerd, is eerst in het modelleerprogramma 3D Studio MAX 
als pneu-vorm gemodelleerd en vervolgens is dit naar het 
programma Rhinoceros geexporteerd om van het model een 
boven schillaag als betonlaag te maken zodat deze in Marc -
Mentat ingelezen kan worden. Zie figuur 4.17. 

Figuur 4.17 : Respectievelijk Max-model en Rhino-model voor gevorderdenklimhal 

De constructietoetsing is eerst uitgevoerd voor de bovenlaag van 
de totale klimhal om een globaal beeld te krijgen van de 
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benodigde betondikte. Hiervoor is er eerst een aanname gedaan 
voor de betondikte en is er vervolgens gecontroleerd of dit 
aanvaardbaar is en of de betondikte gereduceerd kan worden. 
Vervolgens is de vorm van de gevorderden klimhal verfijnd en 
zij n er verfijndere aannames gedaan voor de plaatsen van de 
Glue-tubes. Ook dit is met het programma nagecheckt en is er 
weer gekeken of de betondikte gereduceerd kan worden. 

Alvorens deze toetsing uit te voeren is er eerst aanname gedaan 
voor de plaatsen van de Glue-tube ondersteun ingen en zijn de 
permanente- en veranderlijke belastingen bepaald. De 
invoergegevens en de belastingen zijn in overleg met de 
constructeur dhr. Rijk Blok van TU/ e vastgelegd. 

Ondersteuningen 
De plaats van de ondersteuningen, is de plaats waar de 
constructieve stalen Glue-tubes die de schil dragen en de 
plekken waar de bovenlaag schil op de onderlaag schil wordt 
opgelegd. Zie principe oplegging lagen op elkaar in figuur 4.18. 
Deze ondersteuningen zijn aannames waarbij tussen de 4m-8m 
ondersteuningen zijn geplaatst. Uit de constructietoetsing zal 
blijken of deze voldoen. Indien er plekken zullen worden 

Figuur 4.18 : Principe oplegging van de lagen op elkaar 



aangetoond die om ondersteuning vragen, is dit eenvoudig te 
verhelpen door daar een extra ondersteuning te plaatsen. 
Invoergegevens in Marc - Mentat totaalplan Klimhal 

Constructiemateriaal: 
Spuitbeton 
Young: E= 2,85 . 1010 N/m2 
Poisson factor: 0,20 
Volumieke massa: 2400 kg/m3 
Betondiktes: 0,20m en O,lOm 

Belastingen: 

- permanente belasting (betondikte 0,20m): 

200mm spuitbeton 
20mm gietisolatie pullmix 
lOOmm spuitisolatie 
afwerklagen 

Veiligheidsfactor (1,2) 

24,0 kN/m 3 . 0,20m = 4,80 kN/m2 
4,0 kN/m 3 . 0.02m = 0,08 kN/m2 
0,60 kN/m3 . O.lm = 0,06 kN/m2 
0,04 kN/m2 + 

Prep 4,98 kN/m2 
Pd 5,98 kN/m2 

- permanente belasting (betondikte 0,10m): 

lOOmm spuitbeton 
20mm gietisolatie pullmix 
lOOmm spuitisolatie 

afwerklagen 

Veiligheidsfactor ( 1,2) 

24,0 kN/m3 . O,lOm = 2,40 kN/m2 
4,0 kN/m3 . 0.02m = 0,08 kN/m2 
0,60 kN/m3 . O.lm = 0,06 kN/m2 

0,04 kN/m2 + 

Prep 2,58 kN/m2 
Pd 3,10 kN/m2 

- Veranderlijke belasting: 

• Belasting t.g.v. klimmers: 

• Windbelasting: 
Cindex. Pw = 1,1 . 1,0 = 

Veiligheidsfactor (1,5) 

Windbelasting 
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2,5 kN/m2 

1,1 kN/m 2 + 

Vrep 3,60 kN/m2 
Vd 5,40 kN/m2 

De windbelasting op 'Blobs' is moeilijk in kaart te brengen. Het is 
een ingewikkelde patroon van druk en zuiging. Om een goed 
beeld hiervan te krijgen is het testen in een windtunnel 
noodzakelijk. Omdat er hier om een globale berekening gaat, is 
er gerekend met een benadering van de windbelasting. 

De formule voor windbelasting volgens NEN 6702 is : 

Prep = Cdim . Cindex . Ceq . <P 1 . Pw 

Cdim mag compleet gereduceerd worden omdat er van wordt 
uitgegaan dat het bouwwerk in staat is een lokale windvlaag uit 
te middelen (volgens 8.6.3 van NEN 6702) . Ceq is een 
reductiefactor als gevolg van de luchtdoorlatendheid van de 
geveldeel. De gevel is (grotendeels) luchtdicht, waardoor deze 
niet gereduceerd mag worden. <P1 is een vergrotingsfactor die de 
dynamische invloed van wind in rekening brengt. Er wordt vanuit 
gegaan dat het gebouw niet bloot staat aan dynamische 
belasting (trillingen) t.g.v. wind. Hieruit volgt dat Cdim, Ceq en <Pl 
alien 1,0 zijn. De formule wordt dan: 



Prep = Cindex . Pw 

Cindex zijn de windvomfactoren. Deze kunnen zijn; 

Cpe 
Cpe;loc 
Cpi 

voor extreme druk of zuiging op vlakken (8.6.4.3 NEN 6702) 
voor locale situaties in vlakken (8.6.4.4 NEN 6702) 
voor interne overdruk of onderdruk (8.6.4.4 NEN 6702) 

Ct voor wrijving (8 .6.4.5 NEN 6702) 

Ct voor combinatie van genoemde factoren op een zodanige wijze 
dat de totale windbelasting als een geheel wordt beschouwd 
(8 .6.4.2 en 8.6.4.6 NEN 6702) 

Vanwege het complexe windgedrag op de gevel van de schillaag, 
wordt de factor Ct gebruikt. Deze is Ct= 1,1 kN/m 2. 

Voor de regio Eindhoven geldt stuwdrukwaarde Pw = 1,0 kl\J/m 2. 

Uit de formule voor windbelasting volgt: 
Prep = Cindex . Pw 
Prep= 1,1 . 1,0 
Prep= 1,1 kN/m 2 voor zowel winddruk als zuiging 

Invoergegevens in Marc 
gevorderden klimhal 

Constructiemateriaal: 
Spuitbeton 
Young: E= 2,85 . 1010 N/m2 
Poisson factor: 0,20 
Volumieke massa: 2400 kg/m3 

Betondiktes: 0,20m en 0,15m 

Mentat voor de 

Techniek 84 

Belastingen: 

- permanente belasting (betondikte 0,20m): 

200mm spuitbeton 
20mm gietisolatie pullmix 
lOOmm spuitisolatie 
afwerklagen 

Veiligheidsfactor (1,2) 

24,0 kN/m3 . 0,20m = 4,80 kN/m2 
4,0 kN/m 3 . 0.02m = 0,08 kN/m 2 

0,60 kN/m 3 . O.lm = 0,06 kN/m 2 

0,04 kN/m2 + 

Prep 4,98 kN/m2 
Pd 5,98 kN/m2 

- permanente belasting (betondikte 0,15m): 

150mm spuitbeton 
20mm gietisolatie pullmix 
lOOmm spuitisolatie 

afwerklagen 

Veiligheidsfactor (1,2) 

- Veranderlijke belasting: 

24,0 kN/m3 . 0,15m = 3,60 kN/m2 

4,0 kN/m 3 . 0.02m = 0,08 kN/m2 

0,60 kN/m3 . O.lm = 0,06 kN/ m 2 

0,04 kN/m 2 + 

Prep 3,78 kN/m2 
Pd 4,54 kN/m2 

• Belasting t.g.v. klimmers: 2,5 kN/ m 2 

• Windbelasting: 
Cindex . Pw = 1,1 . 1,0 = 

Veiligheidsfactor (1,5) 

1.1 kN/m 2 + 

Vrep 3,60 kN/m 2 
Vd 5,40 kN/m2 



Resultaten Totaal Klimhal (betondikte 200mm) 

Spanningen 
De berekende spanning is de Von Mises Stress. Te zien is dat 
bijna de complete figuur blauw is gekleurd op enige plekken na, 
zoals nabij de opleggingen aan de randen van de ruimten en 
t.p.v. de open-voetstukken voor de bevestiging van de Glue
tubes. De blauwe kleur geelt een spanning van 1,3 . 106 N/m 2 • 

De maatgevende plekken geven een spanning van 8,4 . 106 
N/m 2 . Dit is een acceptabele waarde, ter vergelijking de 
betondruksterkte van 825 is 15 . 106 N/m 2 • 
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Verticale verplaatsingen 
De complete klimhal is geel gekleurd. De oplopende 
verplaatsingen aan de randvlakken vallen buiten het te 
onderzoeken gebied en worden daarom niet meegenomen in de 
studie. De gele kleur staat voor een verplaatsing van 2,3 . l0-2m 
(23mm). Dit is in de bouw een acceptabele verplaatsing. 

Conclusie 
Betondikte van 200mm geelt goede uitkomsten voor optredende 
spanning en verplaatsing. Er zal hierna worden gekeken of de 
betondikte gereduceerd kan worden. 

Figuur 4.19: Respectievelijk Von Mises Stress en Verplaatsing Z totaal klimhal : betondikte 200mm 



Resultaten Totaal Klimhal (betondikte 100mm) 

Spanningen 
Te zien is dat bijna het gehele figuur blauw is gekleurd, maar op 
dezelfde plekken als bij de toetsing met een betondikte van 
200mm, zijn er piekspanningen nabij de opleggingen aan de 
randen van de ruimten en t.p.v. de open-voetstukken voor de 
bevestiging van de Glue-tubes. Ook zijn er drastische 
vervormingen waarneembaar aan de randvlakken. De blauwe 
kleur geelt een spanning van 5,9 . 106 N/m 2 • De kritische 
plekken geven een spanning oplopend naar ca. 51 . 106 N/m2. 
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Verticale verplaatsingen 
De complete klimhal is geel gekleurd. Hoewel de verplaatsingen 
aan de randvlakken buiten het te onderzoeken gebied vallen, 
moeten de extreme vervormingen opgemerkt worden. De gele 
kleur staat voor een verplaatsing van 27 . l0-2m (270mm). Dit is 
een veel te grote verplaatsing en is niet acceptabel. 

Conclusie 
Betondikte van 100mm geelt zoals verwachting een hoge 
optredende spanning en verplaatsing. Voor het verfijndere 
onderzoek naar de klimschil van de gevorderden klimhal zal er 
daarom verder worden gegaan met betondikte 200mm . 

Figuur 4.20 : Respectievelijk Von Mises Stress en Verplaatsing Z totaal klimhal: betondikte 100mm 



Resultaten Gevorderden Klimhal 
(betondikte 200mm) 

Spanningen 
De berekende spanning is de Von Mises Stress. Te zien is dat 
bijna de complete figuur blauw is gekleurd op de randen nabij de 
opleggingen na. De blauwe kleur geeft een spanning van 7,1 . 
105 N/m 2. De maximale spanning nabij deze opleggingen is 
5,2 . 106 N/m 2. Dit is een acceptabele waarde, ter vergelijking 
de betondruksterkte van 825 is 15 . 106 N/m2. 

Techniek 87 

Verticale verplaatsingen 
Te zien is dat de verplaatsingen in de verticale richting t.g.v. de 
belastingen gering zijn. In de figuur is te zien dat de klimhal 
helemaal geel is gekleurd. De gele kleur staat voor een 
verplaatsing van 2,4 . 10-3 m (2,4mm). Dit is in de bouw te 
verwaarlozen klein en is een acceptabele verplaatsing. 

Conclusie 
Er valt te concluderen dat de betondikte van 200mm een goede 
maat is. De plaats waar de tubes gepositioneerd zijn bieden ook 
goede ondersteuningen aan de schillaag. Er zal hierna worden 
getoetst of het betondikte verkleind kan worden. 

Figuur 4.21: Respectievelijk Von Mises Stress en Verplaatsing Z gevorderden klimhal: betondikte 200mm 



Resultaten Gevorderden Klimhal 
(betondikte lSOmm) 

Spanningen 
De spanningen in deze figuur vaneren van blauw/paars naar 
rood met name t .p.v. open-voetstukken waar de Glue-tubes aan 
worden bevestigd. Blauwe kleur gee~ een spanning van 3,5 . 105 
N/m 2 en de paarse kleur 7.4 . 105 N/m 2. De maximale spanning 
is 1,51 . 106 N/m2. 
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Verticale verplaatsingen 
De figuur loopt van geel naar een maximale verplaatsing blauw 
t.w.v. 1,9 . 10-3 m (1,9mm). Dit is in de bouw te verwaarlozen 
klein en is een acceptabele verplaatsing. 

Conc/usie 
Het verkleinen van het eigen gewicht van de constructieve 
betonlaag, door het reduceren van de betondikte van 200mm 
naar 150mm, hee~ zowel de optredende spanningen als de 
verplaatsingen in de verticale richting nog meer verlaagd. 
Daarom wordt betondikte van 150mm als maat genomen. 

Figuur 4.22 : Respectievelijk Von Mises Stress en Verplaatsing Z gevorderden klimhal: betondikte 150mm 



Drukberekening Pneu 

Als eenheid van luchtdruk worden zowel bar als waterkolom 
gebruikt. De druk die gebruikt wordt bij pneumatische 
constructies wordt meestal uitgedrukt in millimeter waterkolom. 
Er geldt: lbar = lOm waterkolom (lmbar = lOmm waterkolom). 
Dit betekent dat lOm onder water, de druk op lm 2 gelijk is aan 
lbar. 

De kracht die lOm waterkolom uitoefent op lm 2 is lOOkN. 
Hieruit volgt: O,lm waterkolom = 1 kN/m 2 

Het gewicht van spuitbeton is ca. 24kN/m 3 . Een betondikte van 
0,15m geeft 3,6 kN/m 2 . Voor deze belasting is een minimale 
druk van 360mm waterkolom, ofwel 36mbar benodigd. Dit is een 
hoge druk die op het membraan wordt uigeoefend. Ter indicatie 
gebruikt het Monilithic Dome Institute 5-13mbar voor zowel 
kleine als grote domes. 
Bij een dikte van 0,15m zou de schaal in vijf lagen van 30mm 
gespoten kunnen worden. Door het beton laagsgewijs aan te 
brengen worden vervormingen in het membraan t.g.v. plaatselijk 
storten zoveel mogelijk voorkomen, wat anders tot het ontstaan 
van haarscheurtjes zou leiden. Hiervoor is dan een druk 
benodigd van 7,2 mbar of 0,72 kN/m 2 • Opgemerkt moet worden, 
dat als een laag verhard is er reeds schaalwerking optreedt 
waardoor de membraanspanning gereduceerd wordt. 

Het membraan moet de overdruk kunnen weerstaan om 
toegepast te worden. Om een indicatie te krijgen of het 
membraan deze spanning op kan nemen, wordt er een globale 
berekening uitgevoerd. Hiervoor wordt de pneu-vorm van de 
gevorderden klimhal voor het vervaardigen van de boven 
schillaag vereenvoudigd opgevat als een halve bol. 
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De overdruk moet dus warden vertaald naar de 
membraanspanning van het membraan. Voor een halve bol 
geldt: 

0.2TTr=P.TTr2 

O=(P. r)/2 
T=(P. r)/2 o wordt vervangen door membraanspanning T 

T [kN/m) 
P [kN/m 2 ) 

r [m] 

spanning in het membraanoppervlak 
overdruk 
grootste voorkomend kromtestraal 

De grootste kromming (cirkelboog) in het klimhal ontwerp 
bevindt zich in de onderrand van de bovenlaag shelf, met een 
straal van ca. 27m. Uit de formule voor een halve bol volgt: 
T = (0,72 . 27) I 2 -7 T = 9,72 kN/m 

De in de textielarchitectuur vaak toegepaste membraandoek is 
polyestermembraan, dat met zijn relatief hoge E-modulus een 
grote stijfheid vertoont. De sterkte van polyesterdoek is 
afhankelijk van de toegepaste draaddikte in de scheringsrichting 
(warp) en inslagrichting (weft). Zie figuur 4.23. De maatgevende 
waarde waarmee gerekend is, is 
de scheringswaarde (warp). 
Deze kan voor een 
polyesterdoek varieren tussen 
2500N/5cm (2,SkN/Scm) en 
9000 N/Scm (9kN/5cm). 
Uitgaande van een 
polyesterdoek van 2,SkN/Scm, 
komt dit overeen met SOkN/m. 
De membraanspanning T is 
9,72 kN/m bij een laagdikte van 
30mm. Bij het spuiten van de 

Figuur 4.23: Scherings- en inslagrichting 



tweede 30mm werkt het beton als schaal mee in het afvoeren 
van de krachten naar de opleggingen. De membraanspanning T 
wordt dan voor een halve bol 48,6 kN/m. Dit zou betekenen dat 
het polyesterdoek minimaal 48,6 kN/m moet kunnen weerstaan. 
Aangezien deze polyesterdoek SOkN/m kon opnemen, betekent 
dit dat de schaal in een keer gespoten kan worden. Zoals 
vermeld, is bij deze globale berekening de vorm bij benadering 
opgevat als een halve bol om een indicatie te krijgen van de 
spanningen die op de pneu-mallen optreden en of dit door de 
mal opgenomen kan worden . Voor de werkelijke vorm is te 
verwachten dat de spanningen op het pneu-membraan zullen 
varieren. Dit zou kunnen betekenen dat er een sterker 
membraan voor de totale pneu gekozen moet worden of dat er 
plaatselijk sterkere polyestermembranen moeten worden 
toegepast. 

4.2 Constructie & Installatie 

4.3.1 Totaalplan 
4.3.1.1 Shelf-laag 
Zoals in paragraaf 4.1 Architectonisch terugblik is vermeld, zijn 
de constructieve Glue-tubes, tegelijk met de daglichtbehoehe in 
en onder de Shelf-laag tot ontwikkeling gekomen. Zo is er naast 
de dichte enkel constructief bedoelde versie een open versie van 

Figuur 4.24: Glue-tube respectievelijk open en gesloten versie 
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de Glue-tubes ontwikkeld, die naast constructieve functie het 
daglicht in de interne ruimte tussen de Shelf-lagen brengt en 
vanuit daar de onderruimten verlicht . Zie figuur 4.24. Met deze 
open variatie ontstaat er tevens een visueel contact tussen de 
ruimten onder,Jn en QQ de Shelf. Zie figuur 4 .25. 

Geleidelijk is aan deze open versie van de Glue-tube 
installatietechnische functies toegevoegd, waardoor Glue-tube is 
gegroeid tot een Glue-tube ge·integreerd systeem voor (dag)licht, 
airconditioning, electra en R.W.A. Zie figuur 4.26 waarin dit 
Glue-tube systeem voor de gehele Shelf-laag is 
geschematiseerd. Vanwege de schaalgrootte van dit gebouw is 
het ontoereikend om het regenwater enkel via de gevel af te 
voeren. Daarnaast is het architectonisch niet gewenst aangezien 

Figuur 4.25: Glue-tube visuele doorgang 



de glazengevels transparantie moeten uitstralen. Door deze 
integratie zijn de R.W.A.-afvoerbuizen uit het oog onttrokken. Dit 
regenwater wordt via deze Glue-tubes afgegeven aan de 
paddestoelvormige kolommen van de onderconstructie welke dit 
verder afvoert. In de open Glue-tube versie zijn de 
eindcomponenten van het air-conditioningsysteem opgenomen, 
om de interne Shelf-ruimten van vers lucht te voorzien en deze 
te verwarmen/verkoelen. De afvoer van vervuilde lucht vindt 
plaats via de afvoerzuigers die boven Glue-tube hemi-spheres 
zijn opgenomen. Er is gekozen voor airconditioningsysteem, 
aangezien het natuurlijk ventileren niet gewenst is. Dit komt 
doordat er zowel onder de Shelf-laag als op de Shelf-laag auto's 
rijden en door de optrekkende auto's de buitenlucht vervuild is. 
Dit zou des te meer niet gewenst zijn aangezien in de Shelf 
sportieve functies zijn ondergebracht, wat extra verse lucht 
vraagt. De lucht wordt via de centrale installatieruimte 
(verwarmd/gekoeld) en d.m.v. ondergrondse luchtkanaal naar 
de pleinen t.p.v. de bollingen van de Shelf aangevoerd. Dit is 
gedaan om de afstand tussen de luchtkokeraanvoerende 
constructieve stalen holle paddestoelvormige kolommen en de 
Glue-tubes zo kort mogelijk te maken, zodat de luchtkokers zo 
veel mogelijk over een rechte Shelf-vlak worden 
getransporteerd. Deze ondergrondse aanvoer hee~ tevens het 
voordeel dat de lucht passief ge·isoleerd wordt, doordat het 
grondtemperatuur in winter gemiddeld hoger is dan de 
buitenluchttemperatuur. In de onderlaag Shelf wordt tevens 
vloerverwarming aangebracht om het air-conditioningssysteem 
aan te vullen. Dit wordt alleen in de onderlaag aangebracht 
omdat dit het vlak is waar mensen verblijven en of zitten. 

UCHT: 
- daglicht via glue-tube 

in de shelf laag en naar 
de onderlagen lelden 

- dagllcht verelsende 
functies gesitueerd aan 
de randen 

- kunstllcht 

• .. 
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LICHT-LUCHT 

Bi 

LUCHT: 
- via centrale lnstallatieruimte (verwarmd/gekoeld) 
ventilatielucht d.m.v. ondergronds luchtkanaal naar 
de pleinen t.p.v. bolllngen in de shelf aanvoeren 
(passieve isolatle techniek; grondtemperatuur in 

_ ~~~i~~Pee~!~~~:,ci.tgg~~ ~~Po~~=~luchttemperatuur) 
*afgifte aan vloerlagen, distributie naar wlnkels, 
afvoer aan bultenlucht 
•afgifte aan shelf via glue-tube, opname en afvoer aan 
buitenlucht via vertllator in glue-tube 

Figuur 4.26: Shelf-laag licht/lucht systeem 



4.3.1.2 Verdiepingslagen 
De verdiepingslagen zijn geheel open en staan in contact met de 
buitenlucht. Dit is te vergelijken met een open parkeergebouw. 
Hierdoor kan de lucht dat door het autoverkeer vervuild wordt, 
natuurlijk worden ververst. De winkelruimten zijn aan de randen 
gesitueerd en kunnen niet natuurlijk ventileren aan de 
binnenruimten vanwege het autoverkeer. Aan de glazen 
gevelzijde is natuurlijk ventilatie architectonisch niet gewenst. 
Aan deze ruimten worden daarom evenals de Shelf, luchtkokers 
toegevoerd via de paddestoelvormige kolommen. Zie ook figuur 
4.4 waarin dit principe is geschematiseerd. 

Figuur 4.27 : Constructie en Installatie gevorderden klimhal 
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4.3.2 Klimhal 
4.3.2.1 Gevorderden klimhal 
De constructieve en installatie technische principe van de klimhal 
berust op dezelfde manier als voor de Shelf-laag is toegelicht. In 
figuur 4.27 is dit te uitgewerkt voor de gevorderden 
klimhalruimte. 

4.3.2.2 Glue-tube 
De open versie van de ge'integreerde Glue-tube systeem en de 
daarbij behorende details zijn te zien respectievelijk in de figuren 
4.28 en 4.29. 

· m9~ m~ ~-~.~~~ ~~-5·~· Z"~- ~~~~~~~~~~~~~ 
• > lOOmm pullrniM"p•rlrtt 9MUIQl•tit 
·lSO'nm 1puttbeton 
'"9•9•1vu1isu rd stHl9 ... s 
t. b. v. 1openin9 

"'P olyester mernbrun (t:j dtlijk) 
-2mm pl•fo nd• fwerldf'l9 

Figuur 4.28: Glue-tube ge'lntegreerd systeem 
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Conclusies 
Er kunnen twee typen conclusies word en getrokken, nl.: 

• Proces 
• Product 

Proces 
Het proces is te delen in het ontwerpproces en het 
productproces. Zie figuur hieronder. De witte stippellijn geeft het 

ontwerpproces en het blauwe dikkere lijn het productproces. 

ARCHITECTUUR 

Ontwerpproces en Productproces 

Het ontwerpproces werd eerst begonnen met stedenbouw, is 
gevolgd door architectuur en werd beeindigd met de technische 
uitwerking. Omgekeerd is er terugkoppeling geweest vanuit de 
techniek op het architectonische ontwerp en van uit architectuur 
op stedenbouw. In het schema is ook te zien dat in deze 
driehoeksverhouding, architectuur de leidende draad door het 
gehele proces is geweest. 

Het productproces is het ontwerp van de Auto-Stop 
Entertainment Park met het hoofdelement, het dak (Shelf). Zoals 
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in het schema ook is te zien, is de uitgangsvorm een vlakke Shelf 
geweest (grijs horizontaal lijn). Door de inputs vanuit de 
ontwerpcomponenten stedenbouw, architectuur en techniek, is 
deze getransformeerd in Decorated Shelf (de vloeiende blauwe 
golvende lijn ). 

Product 
De conclusies ten aanzien van het on twerp zijn: 

Snelweg heeft zijn negatieve status overstegen en is 
getransformeerd in een onderweg beleving 
Een nieuw type gebouw is gecreeerd dat geheel 
toegankelijk is voor de automobilisten: Highway Building 
Mobiliteit is positief in het ontwerp opgenomen: het 
autorijden door het gebouw is een entertainment op zich 
Het opgetilde daklandschap voor entertainment, geeft de 
ingenomen ruimte van het gebouw aan de snelweg terug 
in de vorm van een auto-stop 
Het overkappen van de onderliggende ruimte biedt 
bescherming tegen weersinvloeden 
Met het Shelf-dak en het podium is 1 totale compositie 
gemaakt met het aangrenzende Nimbus project: 
'eenvoud in tweevoud' 
Shelf-dak is een functionele FFD schil die de functies in 
het dak integreert i .t.t. het luchtkussen dak van Nimbus 
dat slechts dienst doet als dak voor de afzonderlijke 
functies 
Door het functionele gebruik van de schil, worden de 
entertainment functies zoals de klimhal met een nieuwe 
methode ontwikkeld en dit heeft geleid tot een nieuwe 
uitstraling ten aanzien van de bestaande klimhallen 



Samenvatting 

Auto-Stop Entertainment Park 
Van Snelweg Naar Onderweg Beleving 

Opgave 
Ons individuele leefruimte is gefragmenteerd. We wonen in een 
stad, werken in een andere stad, gaan voor socializing weer naar 
een andere stad, etc. Hierdoor is steeds meer de behoefte aan 
snelwegen en auto-stops gegroeid, welke onaantrekkelijke 
perifere ruimtes langs de snelwegen hebben veroorzaakt. Dit 
heeft geleid tot het haastig reizen om slechts de bestemming te 
bereiken. 

Mijn doel is om de snelweg en periferie te vervlechten tot een 
volledige auto-stop, zodat de snelweg de negatieve status 
overstijgt en het onderweg beleving stimuleert ~ ' Enjoy the 
process of the game called: Your Journey'. 

Bestaand 
De locatie is Trade Forum, gelegen aan de A2 op de randweg van 
Eindhoven. Deze locatie heeft het bestemmingsplan 
'entertainment' en bestaat uit 2 fasen. 

Voor fase 1 is Masterplan leisure park Nimbus ontwikkeld. Dit 
plan bestaat uit losse sub-functies met elk een eigen entree die 
d.m.v. de overkapping en de centrale ingang een totale 
compositie zullen gaan vormen. Het concept bestaat uit een 
landscape (ecologie) en cloudscape (technologie & innovatie). 
Landscape presenteert zich als een podium aan de snelweg. Dit 
ligt ook op dezelfde hoogte (6m boven maaiveld), als de snelweg 
ter plaatse. 
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Oak & Plan 
Het stedenbouwkundige concept is om een 'Eenheid in 
Tweevoud' te bereiken. Deze eenheid met het Nimbusplan is 
beoogd te halen, met het podium aan de autosnelweg A2 en het 
dak. 

Het onderzoek naar entertainment snelweggebouwen aan de 
hand van het boek 'Learning from Las Vegas', geschreven door 
Robert Venturi, Denise Scott Brown en Steven Ilzenour, leidde 
tot het architectonische concept: "Decorated Shelf". Dit is een 
combinatie van de twee typologieen - Duck en Decorated Shed
die in dit boek worden beschreven. Het type Duck construeert 
een decoratie en het type Decorated Shed decoreert een 
constructie. Vanwege de beloop- en berijdbaarheid van het dak 
is de Decorated Shed 90° geroteerd tot Decorated Shelf. Deze 
Shelf-laag is een Free Form Design en ligt boven op de 
verdiepingslagen waar de auto-stop functies zijn ondergebracht. 
Door FFD wordt met het Shelf een decoratie geconstrueerd dat 
de verdiepingslagen eronder decoreert. Hiermee is een 
daklandschap gemaakt voor de voetgangers en de 
automobilisten, waar de ruimte die het gebouw inneemt voor 
entertainment, aan de snelweg terug wordt gegeven d.m.v. een 
auto-stop. Doordat de Shelf is opgetild, blijft het aangrenzende 
Nimbus gebouw volledig zichtbaar. Nimbus vormt zodoende de 
gevel van het auto-stop gebouw. 

Decorated Shelf is een 2-lagig functionele schil, waarbij de lagen 
uit elkaar zijn getrokken en de fictieve verbindende lijmlaag 
ertussen tot Glue-tubes is gevormd, die de lagen constructief uit 
elkaar houdt. Ook zijn er op sommige plekken in de lagen, door 
het uit elkaar trekken van de lagen, als het ware kleine scheuren 
in de Shelf-laag ontstaan waar hier de lijm is uitgevloeid tot 
Glue-hemispheres. Deze openingen dienen om daglicht in en 
onder de ruimte te brengen en visuele contact tussen de ruimten 



onder/in/op de Shelf mogelijk te maken. Geleidelijk aan zijn de 
Glues verder ontwikkeld tot een installatietechnisch systeem van 
airconditioning en R.W.A doorvoer. 

Het Shelf-laag wordt met FFD specifiek vormgegeven voor met 
de Shelf ge·integreerde permanente entertainment functies. Deze 
entertainment functies zijn rond de thema's spel & sport 
ontworpen, vanwege de menselijke behoelte om naast ons 
gemechaniseerde leven mede auto's, ruimte te maken voor 
plezier en ontspanning. Door de ligging aan de snelweg zijn er 
functies gekozen, die onafhankelijk van het tijdstip op de dag 
plaats kunnen vinden en daarnaast individueel maar vanwege de 
menselijke behoelte tegelijkertijd in gemeenschap uit te voeren 
zijn. Dit is ook een aspect wat op de snelweg zelf terugkomt: 
men rijdt individueel, maar tegelijk in gemeenschap van andere 
automobilisten. De activiteiten zijn een afwisseling van het 
passieve en het actieve deelname, zodat verveling wordt 
u itgesloten. 

In heel het gebouw is er vanwege het tijdelijke karakter van de 
snelweg ruimte gecreeerd voor tijdelijke entertainment functies. 
Dit uit zich in zowel op de begane grond met het podium, 
voetgangerspleinen en het drive-in bioscoop als in de Shelf-laag 
waar de ruimten tussen de permanente entertainment functies 
gebruikt worden voor de tijdelijke publieke entertainment zoals 
performances, stands en tentoonstellingen. Deze activiteiten in 
de Shelf worden met het try & buy concept van winkels en 
horeca in de Shelf, tot een samenhangend sterk geheel 
gevormd. Ook de combinatie van auto-stop en entertainment zal 
een synergie geven, waar er ruimte is voor food & fun van 
lichaam en geest voor zowel de mens als de machine (auto). 

Dit tijdelijke en nooit te voltooien karakter van de snelweg, is 
naast het gebruik van het gebouw ook visueel zichtbaar gemaakt 

met de als het ware weke nog modelleerbare doorhangende 
buiken. Dit effect is verder benadrukt met de scheefstaande 
concentratie van kolommen onder deze buiken en enkele nabij 
liggende scheve kolommen, die de grid-structuur van de 
kolommen verstoren. Ook in de vloerlagen komen er lichte 
golvingen voor, die als vloerovergangen functioneren. In de 
gevels is dit effect tevens geaccentueerd m.b.v. golvende 
vitrineschappen, die de auto-stop in de onderlagen met de 
entertainment in en op de Shelf visueel verbindt. 

Door gehele toegankelijkheid van auto's in dit gebouw, heelt dit 
geleid tot de vervlechting van de autoweg met het gebouw, 
zodanig dat het gebouw zich tot de zijtak van de snelweg heelt 
ontwikkeld en het gehele gebouw een entertainment op zich voor 
de automobilisten is geworden. Hiermee is het gebouw 
geevolueerd tot een volwaardige auto-stop. 

Kortom, een nieuw type snelweggebouw is er ontwikkeld, dat de 
negatieve status van de snelweg heelt overstegen en het 
onderweg zijn heelt gestimuleerd. 

Eindhoven, februari 2007 
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Bijlage 

Bijlage 1: Constructie analyse 

BLOB 

BLOB staat voor Binary Large Object. Het is een wiskundig 
onbepaalde vorm met een vloeiende vormentaal, dat sterk 
afwijkt van de orthogonaal geometrie. De vrije vorm bevat een 
zeer grote hoeveelheid gecomputeriseerde data. Deze vloeiende 
vormentaal is een dubbelgekromde vlak, dat tot stand komt door 
de niet-rechtlijnige beweging van gebogen lijnen waarbij de 
bewegingsrichting in een ander vlak ligt dan de gebogen lijn 
(dictaat: Industriele Productontwikkeling, ir. P.W.J. Jansdaal). 

De vormen binnen deze architectuur zijn 
niet nieuw. In de vorige eeuw zijn er 
diverse gebouwen gerealiseerd met deze 
vormen, door bijvoorbeeld Frei Otto, 
Oscar Niemeyer,Antoni Gaudi en Erich 
Mendelsohn. Zie in figuur 1 een werk 
van Erich Mendelsohn uit 1920. De wil 
van het vrije vormen is nog steeds 
onder ontwerpers aanwezig, maar het 
mogelijk maken wordt vooral op 
technisch niveau tegengehouden. 

Figuur 1: Einsteinturm uit 1920 in Potsdam door Erich Mendelsohn 

Probleemstelling 
De extreem snelle ontwikkeling van de computer vanaf eind 
jaren tachtig van de twintigste eeuw, heeft de hedendaagse 
architectuur be'invloedt. De computer maakt het voor de 
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architect mogelijk om geometrische complexe vormen te 
ontwerpen, vast te leggen en om te zetten tot een gebouw. 
Problemen ontstaan echter bij de uitvoering van deze complexe 
vormen . Producenten en aannemers kunnen de snelle 
ontwikkelingen nauwelijks volgen. Ze zijn dan ook genoodzaakt 
deze vloeiende vormen met traditionele middelen te realiseren, 
wat vaak leidt tot de benadering van de vorm. De redenen voor 
het achterblijven van de bouw, zijn vaak het r isico voorkomend 
gedrag van de bouwpartijen en de investeringskosten voor het 
experimenteren en het ontwikkelen van een verbeterd systeem. 

Aan deze benaderingwijze kleeft het grote bezwaar dat de vorm, 
die ogenschijn lijk willekeurig bedoeld is, toch systematisch 
benaderd wordt vanwege de standaardisatie behoefte in de 
bouw: irrationele vormen, rationeel benaderen is tegenstrijdig. 

De realisatie van de BLOB-vorm vraagt van alle bouwpartijen 
dan ook om een nieuwe strategie tijdens het gehele bouwproces. 
De tegenstelling tussen de architect (vorm en functie) en de 
bouwindustrie (standaardisatie en prefabricage) moet kleiner 
gemaakt worden. Door i.p.v. een standaard product een 
standaard 'middel' te ontwikkelen zou dit leiden tot harmonisatie 
van deze twee tegengestelden. 

Doelstelling 
Het doel is om mede dit onderzoek te komen tot een 
constructiesysteem waarmee het gehele BLOB-vormig Shelf 
uitgevoerd kan worden. De keuze wordt gemaakt aan de hand 
van de volgende twee uitgangspunten: 

• Het (hoofddraag)constructiesysteem moet het BLOB-vorm 
n iet benaderen 

• 1 uitvoeringssysteem waarmee het gehele BLOB-vormig 
Shelf gerealiseerd kan worden. 



Constructiesysteem 
Heinrich Engel beschrijlt in zijn boek ' Structure systems', zoals 
in figuur 2 is te zien, een viertal constructiesystemen, nl: 

• Vormactieve systemen 
• Vectoractieve systemen 
• Massa-actieve systemen 
• Vlakactieve systemen. 

Vormactieve systemen 
Dit zijn systemen die gebruik maken van kabels, membranen 
voor tenten en pneumatische constructies. Ze worden vormactief 
genoemd, omdat de vorm zich aanpast aan veranderende 
belastingen die erop werken. Vormactieve systemen zijn op 
zichzelf niet stabiel en dienen daardoor voorgespannen te 
worden. Zuivere vormactieve systemen worden enkel belast op 
normaal krachten . 

Vectoractieve systemen 
Dit zijn systemen die gebruik maken van lijnvormige elementen, 
die normaalkrachten in de lengte goed kunnen opnemen. 
Wanneer het systeem in 2D-vlak wordt opgezet, wordt het een 
vakwerk genoemd en wanneer het in 3D-richting wordt opgezet 
wordt dit een spaceframe genoemd. 

Massa-actieve systemen 
Elementen kunnen bijdragen in de krachtswerking indien ze over 
voldoende massa beschikken. Massa-actieve systemen hebben 
een relatief goede weerstand tegen buiging. Er zijn vier typen te 
onderscheiden, nl: balken, portalen, cassettes en bogen. 

Vlakactieve systemen 
Dit soort constructies maakt gebruik van schaalwerking. 
Krachten worden in het vlak afgedragen naar de opleggingen. 
Door de vlakken te krommen kunnen krachten in meerdere 
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richtingen worden afgedragen. Zo bestaan er vijf system en, nl: 
prismatische vlakken, piramidale vlakken, enkelgekromde 
schalen, sinclastische schalen en anticlastische schalen. Bij 
sinclastische schalen wordt het oppervlak gevormd door 
krommingen in gelijke richting met verschillende radii en bij 
anticlastische schalen wordt het oppervlak gevormd door 
krommingen in verschillende richting met versch illende radii. 

De meest toegepaste constructiesystemen waarmee de BLOB
schil eerder gerealiseerd is, zijn de vectoractieve en de massa
actieve systemen. Daarom zullen deze hierna verder worden 
besproken. 

Figuur 2: Vier constructiesystemen 



Constructieve werking 
Hier zullen de vectoractieve en massa-actieve systemen aan de 
hand van gerealiseerde projecten besproken warden. Er zal 
warden gekeken naar het al dan niet scheiden van de 
constructieve en schilafwerking. Vanwege de beloopbaarheid en 
het berijdbaarheid van de Shelf-laag, is er gekozen voor het 
schilafwerkmateriaal beton, die constructief meewerkt in het 
afdragen van deze grate belastingen. Er kan warden gedacht aan 
gietbeton, spuitbeton en prefab betonelementen. Hieruit zal het 
type constructie warden gekozen die voldoet aan de 1 e 

uitgangspunt: 'Het (hoofddraag)constructiesysteem moet het 
BLOB-vorm niet benaderen.' 

Deze constructieve oplossingen om BLOB te realiseren zijn door 
het adviesbureau van ABT, in het rapport ' Vrijheid vormgeving 
constructie 2002', omgezet in 4 typen. Aan de hand hiervan 
zullen de projecten voor deze vector en massa-actieve systemen 
besproken warden. 

Type 1: Een orthogonale draagstructuur en een aparte dubbel 
gekromde gevelconstructie ....------------

Figuur 3: Guggenheim museum in Bilbao door Frank 0. Gehry 
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In de uitvoering van het Guggenheim in Bilbao door Frank 0. 
Gehry, is dit constructietype gebruikt. Zie figuur 3. De 
hoofddraagconstructie is lineair, hierdoor is een secundaire 
constructie van afstandhouders noodzakelijk, die de juiste BLOB
vorm volgt. De afwerking aan de binnenzijde hee~ niets weg van 
de uiterlijke verschijningsvorm. De huid wordt per element 
bevestigd aan de achterliggende constructie. Door het scheiden 
van functies en het ontbreken van de relatie tussen huid en 
constructie is dit geen 'echte' BLOB. 

Type 2: Horizontale delen van de draagconstructie volgen de contouren 
van de gebouwhuid 

Dit type zien we terugkomen in het nieuwe Stadhuid voor Alphen 
aan den Rijn door Eric van Egeraat. Zie figuur 4. Hier is duidelijk 
te zien dat de hoofddraagconstructie een horizontale gelaagdheid 
hee~ d.m.v. de vloeren. De kolommen t.b.v. de vloereinden 
volgen hier oak de gevellijn. De gevelconstructie is bevestigd aan 
de verschillende verdiepingen. 

, 
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Figuur 4: Stadhuis van Alphen aan den Rijn door Erick van Egeraat 



Type 3: Verticale delen van de draagconstructie volgen de contouren 
van de gebouwhuid 

Dit uitvoeringstype komt terug in het hoofdkantoor ING in 
Budapest door Erick van Egeraat. Zie figuur 5. Het skelet van 
een BLOB begint zich te vormen. Nu beschrijft de constructie de 
vorm middels de horizontale hoofddraagconstructie (vloeren) en 
de verticale hoofddraagconstructie (kolommen en spanten). Voor 
de verticale delen worden vaak gewalste profielen of 
gelamineerde liggers gebruikt, omdat deze zich goed in de 
gewenste vorm laten buigen. Deze methode voor het ontwerpen 
en construeren wordt veelvuldig toegepast in de BLOB
architectuur. De constructie heeft een duidelijke relatie met de 
BLOB-vorm. 

Figuur 5: Hoofdkantoor ING in Budapest door Erick van Egeraat 
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Type 4: Draagconstructie en gebouwhuid worden ge'integreerd 
Dit type is te zien in het Florida 
paviljoen van Kas Oosterhuis. 
Zie figuur 6. De constructie 
vormt als het ware een schaal, 
die de BLOB-vorm beschrijft. 
Hier wordt er een patroon op de 
curven geprojecteerd, waarbij 
de gekromde elementen 
specifiek voor het project zijn 
gemaakt, deze i.t.t. een 
patroonprojectie met lineaire 
elementen waarmee de curve 
wordt benaderd. Hier is geen 
constructieve huid aanwezig. De 
huid dient als invulling van dit 
op zichzelf staande volume. Aan 
de binnenzijde is de BLOB-vorm 
duidelijk aanwezig, maar er 
blijft een scheiding van de 
verschillende functies bestaan. 

Een ander uitvoeringsmethode 
van dit type 4 is de mal
techniek die specifiek worden 
gemaakt voor het betreffende 
project. Een voorbeeld hiervan 
is het project Westbrug dat in 
samenwerking met Dura 
Vermeer is gerealiseerd. Zie 
figuur 7 op de volgende pagina. 
Dit project is gerealiseerd 
m.b.v. positieve en negatieve 
houten malconstructies. 

Figuur 6: Floriade paviljoen door Kas Oosterhuis 



Figuur 7 : Westbrug in samenwerking met Dura Vermeer 
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Vergelijking 
Van deze vier uitvoeringsmethoden, wordt er gekozen voor type 
4 en daarbinnen is de keuze gevallen op de mal-techniek. Deze 
mal-techniek voldoet het beste aan het uitgangspunt: 'Het 
(hoofddraag)constructiesysteem moet het BLOB-vorm niet 
benaderen. ' Doordat het hoofddraagconstructie en het sch ii 
eenzelfde is, wordt het gefaceteerd oppervlak 
afwerkingsproblematiek van de typen 1-3 voorkomen en 
daarnaast is de problematiek van de huidinvulling zoals bij type 
4 patroonprojectie nog steeds optreedt geelimineerd. 

Maar deze traditionele mal-techniek voldoet niet aan de 2e 
geformuleerde uitgangspunt: '1 uitvoeringssysteem waarmee het 
gehele BLOB-vormig Shelf gerealiseerd kan warden.' 

Een mal-methode die ook aan het 2e uitgangspunt voldoet, is de 
pneu-mal methode. Deze methode wordt verkregen door het 
combineren van vormactieve (pneu en membraan) en 
vlakactieve systemen met elkaar, waarbij het vormactieve 
oppervlak verstijfd wordt. Het verstijfde oppervlak dient daarbij 
als constructie van het geheel. De constructie volgt daarin de lijn 
van de gevel. De constructie en gevelafwerking warden hierdoor 
met elkaar ge·integreerd. Hierdoor hoeft de tussenruimte niet 
opgevuld te warden, waardoor een eenduidig systeem 
gehanteerd kan warden . 

Hierna wordt deze pneumal methode bestudeerd, dat als basis 
zal gaan dienen om het 'klimhal entertainment functie' verder uit 
te werken. 



Pneumal 
Dit is een methode waarbij 
pneumatische constructies 
worden verstijfd. Het heelt dus 
in zoverre iets met 
pneumatische constructies te 
maken, dat men uitgaat van de 
vorm en deze gebruikt als mal 
voor een heel ander 
constructietype. 

Het gebrui k van textiele 
bekistingen is niet nieuw. 
Meestal gaat het om 
regelmatige vormen zoals 
koepels. Deze hebben de meest 
efficiente vormen voor het 
afdragen van krachten, omdat 
de krachten geleidelijk van 
richting veranderd worden. 

Al in de jaren 70 van de 
twintigste eeuw werd door de 
firma Crateway Towers in 
Pittsburgh een methode 
ontwikkeld om i.p.v. een 
houten sch a al een 
blaasconstructie te gebruiken 
om gewapende betonschalen te 
vervaardigen. De diverse fasen 
van dit proces zijn in figuur 8 
te zien. Andere bekende 
koepelconstructies zijn van 
Binishell en Monolithic dome. 

Opspuiten van PU-schuim 

Uitleggen van de wapening 

Uitsnijden van de bogen 

Opspuiten van beton 

Schaal met glaswand in de bogen 

Figuur 8 : Verstijven van koepelvormig pneu door firma Crateway Towers 
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Binishell is een systeem waarbij de voorbereidingen op de grond 
in het platte vlak worden uitgevoerd, om vervolgens de dome in 
zijn eindtoestand te brengen. Doek, wapening en mortel worden 
op de grond aangebracht. Vervolgens wordt er een tweede doek 
aangebracht over de mortel om daarna door het toevoegen van 
luchtdruk onder het eerste doek de dome op te blazen in de 
eindtoestand. Zie f iguur 9. 

Monolithic dome is een toepassing waarbij in een opblaasbare 
mal een laag van polyurethaan wordt aangebracht (70-lOOmm), 
waarop de wapening wordt bevestigd. Vervolgens worden in 
lagen de spuitmortel over de wapening gespoten. Zie figuur 10. 
De tot nu toe grootst gebouwde dome door MDI is een 
cementfabriek in de Verenigde Arabische Emiraten van 60m 
doorsnede en 39m hoog. Domes die MDI realiseert zijn 
afgeleiden van de bolvorm. Andere vormen zoals kegels, 
cilinders, parabolen en een aantal hyperbolen zijn ook mogelijk. 
Eisen die MDI stelt zijn de opblaasbaarheid en uitvoerbaarheid 
van de pneu als mede de cirkelvormige doorsnede in een 
richting. 

Figuur 9: Binishell 

llDHUTltlC fOIJlllli 

Figuur 10: MDI 



Vorm 
Met de opblaasbare constructies kunnen 
alleen vormen worden gemaakt waarin op 
de een of andere manier een cirkel of 
cirkelsegment voorkomt. In de meeste 
gevallen leidt dat tot bolle (sinclastische) 
of cilindrische vormen. Zie figuur 11. 
Hiermee zijn ook grotere objecten te 
maken zoals te zien zijn in figuur 12 en 
13. 

Figuur 11: Pneus worden gevormd uit doorsneden met ingeschreven cirkels 

Figuur 12 : Pneus afgeleide vorm van de bolvorm en zijn opgetild van de grond, 
Park Hilaria op de Kennedylaan in Eindhoven 
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Figuur 13 : Meerdere pneus aan elkaar verbonden tot 1 groot pneu. 
verplaatsbare tentoonstellingsobject door Alan Parkinson 

Met pneus kunnen dus bolle vormen (sinclastische) gemaakt 
worden. BLOB bestaat uit een combinatie van bolle en holle 
vormen. Met voorgespannen tentconstructies kunnen holle 
vormen (anticlastische) worden verkregen. Door een combinatie 
va opblaasbare vormen 
met daarover 
voorgespannen 
membranen, wordt het 
mogelijk zeer veel 
vormen te ma ken. Na 
het verkrijgen van de 
gewenste vorm kan 
het doek dienst doen 
als mal voor een 
schaalconstructie. Zie 
figuur 14. 

Figuur 14: Concept pneumal met daarover gespannen 
membranen, is gemaakt uit ballonnen en panty 



Snijpatronen 
Pneuvormen kunnen gerealiseerd warden d.m.v. het snijden van 
de membranen in specifiek gewenste patonen. Door de 
specifieke materiaaleigenschappen van de membranen kunnen 
deze dubbel gekromd warden. Als ze niet over deze eigenschap 
zouden beschikken, zou een gefaceteerd oppervlak verkregen 
warden. Er kan warden gekozen om d.m.v. een apart membraan 
met de gewenste snijpatronen tot de definitieve vorm te komen 
(hieronder warden dan pneus geplaatst), of door de pneu direct 
zijn definitieve vorm te geven d.m.v. snijpatronen. Bij deze 
methode wordt de BLOB-vorm geheel uitgevoerd in een pneu. 

Vormaanpassing met additione/e middelen 

Spankabels binnen 
Om in een pneu verschillende vormen aan te brengen kunnen 
kabels van binnenuit gespannen warden. Hierdoor warden delen 
van de pneu naar binnen getrokken, waardoor trechtervormen 
gecreeerd warden. Zie figuur 15. 

Spankabels buiten 
Met kabels kan uitzetting van de pneu verhinderd warden in een 
bepaalde richting. Hierdoor kan de pneu opgedeeld warden. 
Voorwaarde is dat het membraan goed rekbaar moet zijn. Om 
vloeiendere vormen te creeren kunnen i.p.v. losse kabels, 
kabelnetten warden gebruikt. Door de mazen van dit net klein 
genoeg te maken, zal de pneu hiertussen nauwelijks uitzetten. 
Zie figuur 16. 

Staven en frames 
Hiermee is het mogelijk i.p.v. cirkelvormige doorsneden, andere 
doorsneden te maken. Op deze manier kunnen scherpe lijnen in 
het oppervlak ontstaan. Het membraan zal bolvormen aan beide 
kanten van de staaf of frame aannemen. 
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Figuur 15: Principe spankabels binnen 

Figuur 16: Principe spankabels buiten 
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Bijlage 2: Uitvoering maquette 
Uitvoering van de ma! voor de Shelf-laag m.b. v. de freesmachine. Input is het 30 Rhino-schilmodel voor de boven-en onderlaag Shelf. 
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Uitvoering van de Shelf-laag m.b. v. de vacuum- zuigmethode. Het materiaal wordt verhit en d.m. v. luchtdruk over de mat getrokken. 




