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VOORWOORD 

Dit verslag is geschreven in het kader 
van de literatuurstudie als onderdeel 
van het gecombineerde afstudeerproject 
in de richting Arch + CO aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Deze 
literatuurstudie vormt de basis van 
het afstudeerproject, dat uiteindelijk 
zal uitmonden in een ontwerp voor 
een transparante en geklimatiseerde 
woonomgeving voor senioren. In 
dit verslag zal de ontwikkeling van 
transparant overkapte ruimtes in kaart 
worden gebracht, om te onderzoeken 
welke specifieke kwaliteiten deze ruimtes 
bezitten. Ik dank mijn begeleiders voor 
hun deskundigheid tijdens het begeleiden 
van de literatuurstudie. 

Thomas Moll 
Eindhoven, 11-01-2010 
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"From the inside there will be uninterrupted contact with the exterior world. The sun and 
moon will shine in the landscape, and the sky will be completely visible, but the unpleasant 
effects of climate, heat, dust, bugs, glare, etc. will be modulated by the skin to provide 
Garden of Eden interior." 

[Richard Buckminster Fuller, 1977] 
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INLEIDING 

Aan het thema 'Architectuur en klimaat' 
werd tot een aantal jaren geleden niet 
of nauwelijks aandacht besteed. Toch 
lijkt het de laatste jaren een steeds een 
belangrijker thema te worden binnen 
de architectuur. In 2008 werd voor het 
eerst wetenschappelijk een duidelijk 
verband tussen klimaatverandering en 
het menselijk handelen aangetoond. 
De boodschap van de befaamde 
documentaire An Inconvenient Truth van 
de Amerikaanse politicus AI Gore lijkt 
eindelijk te zijn aangekomen. Hierin liet 
hij de gevolgen zien van het broeikaseffect 
voor de mensheid in de komende vijftig 
jaar en joeg daarmee de gehele wereld 
de stuipen op het Iijf. Met het gevolg dat 
het onderwerp klimaat niet aileen in de 
gebouwde omgeving een belangrijk rol zal 
spelen, maar de komende jaren ook de 
wereldagenda zal domineren. 

In de architectuur zijn de gevolgen niet 
onopgemerkt gebleven. Architecten 
Iijken zich nu te realiseren dat hun 
handelen grote gevolgen kan hebben. 
Dit was vroeger wei anders. Tot een 
aantal jaren geleden werden ecologische 
problemen in de architectuur grotendeels 
ontkend. Architecten die zich er wei 
mee bezig hielden, verdwenen al snel 
naar de achtergrond. Bemoeien met 
het klimaat was not done, dat was een 
probleem van later. Maar door de recente 
'duurzaamheidshype' worden ook in de 
moderne architectuur de bakens verzet. 
Het verantwoordelijkheidsbesef bij 
architecten wordt alsmaar groter en het 
begrip 'klimaat' kan dan ook op steeds 
meer aandacht rekenen. 
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Twee grote ontwerpers, Buckminster 
Fuller en Frei Otto, vormen een 
uitzondering op de regel. AI halverwege 
de vorige eeuw hielden zij zich bezig 
met het thema 'architectuur en klimaat'. 
Zij ontwierpen grote geklimatiseerde 
omgevingen en benadrukten het 
belang van de behaaglijkheid van onze 
leefomgeving. De impact van deze 
ongerealiseerde ontwerpen is groot. 
Beide ontwerpers staan centraal in deze 
literatuurstudie en kunnen naar mijn 
idee gezien worden als de grondleggers 
van het hedendaagse klimatologisch 
denken. De literatuurstudie vormt het 
startpunt van het afstudeerproject 
waarin een nieuw woonconcept voor 
ouderen centraal staat. Hierbij bevinden 
de woningen voor ouderen zich binnen 
een transparante schil die fungeert als 
klimaatomhulsel. De Iiteratuurstudie heeft 
tot doel de ontwikkeling te beschrijven 
van het ontstaan van transparante en 
geklimatiseerde ruimtes. Daarmee kan de 
huidige stand van zaken in kaart worden 
gebracht. 



DEFINITIE 

Centraal in deze literatuurstudie staat 
het beg rip transparant overkapte 
geklimatiseerde ruimtes. Dit is een term 
die een nadere toelichting behoeft. 
Allereerst zit daarin het woord 
'transparant'. De Van Dale omschrijft dit 
woord als voigt: 

Transepaerant bn doorzichtig; 
doorschijnend 

Het mag duidelijk zijn dat transparantie 
ervoor zorgt dat men door een object 
(materiaal, vorm, etc.) heen kan kijken. In 
dit verslag zullen uitsluitend transparante 
ruimtes worden onderzocht. 

Het tweede beg rip is geklimatiseerd, dat 
afstamt van het werkwoord klimatiseren, 
dat weer komt van klimaat. Synoniem voor 
klimatiseren is het beg rip conditioneren. 

Kliemaat het; gemiddelde toestand v.d. 
atmosfeer in een bepaald gebied 

Meteorologisch gezien is klimaat een 
woord voor de omgevingsomstandigheden 
(temperatuur, windsnelheid, neerslag, 
temperatuurverschil tussen dag en nacht 
en tussen de seizoenen, etc.), op een 
bepaald gebied. Met andere woorden: 
een geklimatiseerde omgeving creeert 
een eigen klimaat, de ruimte binnen de 
transparante schil. Daardoor is men in 
staat haar omgevingsomstandigheden 
manipuleren. Het klimaat binnen de 
schil verschilt van het klimaat buiten 
de schil. Men spreekt ook wei van een 
microklimaat: de omstandigheden op 
een relatief kleine schaal (bijvoorbeeld 
op gebouwniveau) zijn anders dan men 

op basis van het klimaat (omgeving 
van het gebouw) zou verwachten. Het 
klimatiseren van een ruimte betekent 
vaak dat het geen open ruimte betreft, 
maar dat deze is overkapt (met een 
kunstmatige schil). Daardoor verschilt 
deze ruimte klimatologisch gezien van een 
buitenruimte. 
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ONDERZOEK 
ONTWIKKELING VAN TRANSPARANT OVERKAPTE RUIMTES 

Dome over Manhattan 
Richard Buckminster 

Fuller (1962) 



ONTWIKKELING VAN TRANSPARANT OVERKAPTE RUIMTES 

De droom van controlling nature 

Het ontwerpen van gebouwen ten aanzien 
van klimatologische omstandigheden is 
niet nieuw. Sinds de mens bestaat, bouwt 
hij. Het primaire doe I van architectuur 
is altijd het bieden van onderdak, 
bescherming en comfort geweest. 
Een gebouw biedt bescherming tegen 
weersinvloeden van buiten, zoals regen, 
sneeuw en wind. Daarmee onderscheidt 
een gebouw of ruimte zich van zijn 
directe omgeving, de klimatologische 
omstandigheden in de ruimte verschilt 
van de omstandigheden in het gebied 
waar het gebouw zich in bevindt. In dat 
opzicht bestaan onze steden en dorpen 
uit duizenden microklimaten. Deze 
microklimaten zijn vaak dicht tegen elkaar 
geplaatst, maar zijn toch altijd gescheiden 
van elkaar. 

De behoefte van de mens reikt 
tegenwoordig verder dan deze 
oerbehoefte. Niet langer willen wij ons 
enkel beschermen en afkeren van de 
vijanden van moeder natuur, maar 
zoeken wij naar mogelijkheden om de 
natuur te beheersen. Door technologische 
vooruitgang lijkt die droom van controlling 
nature steeds dichterbij te komen. Dit 
geeft de mens steeds meer instrumenten 
om haar omgeving te controleren. Sinds 
halverwege de vorige eeuw zijn dan ook 
diverse pogingen gedaan om met nieuwe 
technieken completen steden te voorzien 
van een constant en aangenaam klimaat. 
Twee utopische voorstellen uit de jaren '60 
en '70 hebben hiervoor de basis gelegd. 
Lichte draagconstructies werden ingezet 
om grote en uitgestrekte gebieden te 
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overkappen zodat een gebied ontstond 
met een volledig gecontroleerd klimaat. 
De achterliggende gedachte was het 
opheffen van klimatologische verschillen. 
In vee I gebieden op de wereld ontbrak 
een cruciaal aspect voor het menselijk 
leven, namelijk een klimaat dat zich 
schikt naar menselijke condities. Grote 
geklimatiseerde gebieden boden uitkomst 
in deze extreme klimaatzones. 

Deze twee bijzondere voorstellen krijgen 
vandaag de dag steeds meer aandacht. 
De meningen over deze grootschalige 
overkappingen lopen uiteen. Niet in 
de laatste plaats omdat ze aanzienlijk 
gevolgen kunnen hebben voor onze 
gebouwde omgeving . Wanneer wij in staat 
zijn om op grote schaal onze omgeving 
te controleren, lijkt de conventionele 
manier van bouwen overbodig 
geworden. De traditionele spouwmuur, 
moderne klimaatgevels en individuele 
temperatuurregeling spelen hierin geen 
rol meer. Met de huidige vrees voor grote 
klimaatveranderingen kan een dergelijk 
concept van grootschalige omhulsels 
interessant worden. Grote verschillen 
in klimatologische omstandigheden op 
verschillende plekken op de aarde zouden 
dan verdwijnen. Pooigebieden worden 
ineens 'tropisch' en woestijnstreken 
'gekoeld'. De vraag is dan ook of wij 
dit experiment durven aan te gaan en 
op zoek willen gaan naar een nieuwe 
manier van (samen)leven. Een leven 
waar aspecten als 'binnen' en 'buiten' een 
nieuwe betekenis krijgen en waar onze 
leefomgeving een radicale verandering 
kan ondergaan. De weg lijkt open naar 
een gebouwde omgeving waarin zelfs in 



de meeste onbehaaglijke klimaten een 
mediterrane leefstijl mogelijk is. Stel je 
het v~~r. Climate control wordt ingezet 
om onder idyllische omstandigheden te 
wonen, waar dan ook ter wereld. Overal 
ter wereld een exotisch bestaan onder 
palmbomen met zon, zee en een strand in 
de nabijheid. Verhuizen wordt overbodig. 
De noodzaak is er misschien nog niet, 
maar de mogelijkheden van dergelijke 
omgevingen lijken dichterbij dan ooit. 

In de navolgende paragrafen zullen 
de belangrijkste ontwikkelingen in 
de geschiedenis van geklimatiseerde 
omgevingen worden beschreven. Aan 
de hand van voorbeeldprojecten en de 
visies van bijbehorende ontwerpers 
wordt getracht inzicht te verkrijgen in de 
specifieke kwaliteiten van deze ruimtes. 
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De tradltionele tuinkas 

In 1836 ontwierp de Britse tuinman Joseph 
Paxton een grote glazen kasconstructie 
in Chatsworth/Derbyshire (zie afbeelding 
1). De kasconstructie van deze Great 
Stove bestond uit een op kolommen 
staand tongewelf met zijbeuken. Houten 
boogspanten van gelijmde houtlagen 
en kolommen van gietijzer droegen het 
transparante bouwwerk. De glazen huid 
van de kasconstructie was samengesteld 
uit kleine puntdaken, vanwege de 
gunstige lichtinval. Dit was niet voor niets: 
binnen in het gebouw werden planten 
tentoongesteld. De Great Stove vormt 
daarmee een vroeg voorbeeld van het 
fenomeen 'de tuinkas', in het Engels zowel 
Greenhouse als Conservatory genoemd. 
Onder een tuinkas verstaat men een 
transparante constructie (vaak in glas en 
metaal uitgevoerd) die gebruikt wordt voor 
het kweken en huisvesten van planten, 
bomen in een beschermde omgeving die 
anders niet zouden kunnen overleven . De 
tuinkas vormt de eerste, en daarmee het 
oudste, voorbeeld van een transparante en 
geklimatiseerde ruimte. 

De Great Stove is een voorbeeld van een 
traditionele tuinkas uit de 1ge eeuw die 
vaak werd aangetroffen in tuinen van 
grote huizen, zoals paleizen. Het ontstaan 
van de tuinkas grijpt echter een paar 
eeuwen verder terug . In die tijd brachten 
veel ontdekkingsreizen nieuwe soorten 
planten naar Europa, eetbare planten maar 
ook geneeskrachtige planten. Om deze 
planten in de Europese winters te kunnen 
laten overleven, ontstond de oranjerie, 
een gebouw waar exotische kruipplanten, 
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die in de zomer buiten stonden, binnen 
konden overwinteren. De noodzaak om 
tropische en subtropische planten in de 
winter binnen te huisvesten kwam door 
het Noord-Europese klimaat dat minder 
gunstige klimatologische omstandigheden 
kent om dergelijke planten het hele jaar 
door buiten te laten groeien. De oranjerie 
werd populair vanaf de 17e eeuw en vormt 
daarmee een voorloper van de tuinkas. 
Het waren de eerste gebouwen die 
speciaal ontworpen waren om exotische 
planten en bomen, die uit verre landen 
waren overgebracht, tentoon te stellen. 
De oranjerie was een lang, overwegend 
gesloten gebouw met enkele glasvlakken 
op het zuiden en had slechts de functie 
van bewaarhuis en niet als kweekruimte. 
Eeuwenlang was de oranjerie de enige 
bestemming om gevoelige plantsoorten 
te kunnen laten overwinteren. Deze 
gebouwen behoorden enkel toe aan de 
rijken van de samenleving en vormden 
daarmee belangrijke architectonische 
pronkstukken uit die tijd. Na verloop 
van tijd werd een extra kwaliteit van de 
oranjerie ontdekt. Niet aileen planten, 
maar ook gasten bleken zich thuis te 
voelen in deze ruimtes. Het klimaat en de 
omgeving in deze ruimtes was aangenaam 
en uitnodigend. " .... Vanaf het begin van 
de 1ge eeuw werden ze sfeervoller en 
comfortabeler ingericht als verblijfplaats 
voor de bewoners"[l]. Daarmee kreeg 
de oranjerie een aanvullende functie als 
ontmoetingsplaats en leefruimte voor 
mensen. 

Het belang van daglicht nam toe. 
Verwarrnde kassen met veel daglicht 
gaven meer opbrengst. Planten groeien 



namelijk sneller als ze meer licht krijgen 
en wanneer ze zich in een constante 
warme omgeving bevinden. Planten 
konden nu worden gekweekt, zelfs 
planten die anders aileen in warme 
landen konden groeien. Het gesloten 
gebouw, de oranjerie, werd vervangen 
door een volledig transparant gebouw, 
de tuinkas. Tegelijkertijd ontwikkelden 
zich moderne technieken, die het gevolg 
waren van de Industriele Revolutie die 
zich vanuit Engeland over heel Europa 
en Noord-Amerika verspreidde. Nieuwe 
machines leverden nieuwe en goedkopere 
materialen. Bouwmaterialen als glas en 
staal creeerden nieuwe mogelijkheden 
voor bouwkundige toepassingen. Daarmee 
lag de weg open naar transparante 
bouwwerken waarin ook bomen en planten 
konden worden gekweekt. Engeland lag 
daarin voorop. De Britse tuinkassen uit 
deze tijd werden voornamelijk gebouwd 
in Victoriaanse stijl, met een overdaad 
aan decoratieve versieringen en een 
gedetailleerde afwerking. Naast kassen 
voor relatief kleine planten, zoals de 
hiervoor beschreven Great Stove, werden 
er voor bijzondere en grote bomen en 
planten speciale palmenhuizen gebouwd. 
Een beroemd voorbeeld hiervan is het 
Palm House (1848) in de Koninklijke 
Botanische Tuinen in Kew, Londen 
(zie afbeelding 2) . Het 21 meter hoge 
palmenhuis, ontworpen door architect 
Decimus Burton en ingenieur Richard 
Turner, was gemaakt van ijzer en glas en 
was volledig transparant. De ruimtelijkheid 
binnen was overweldigend. Het technisch 
vernuft straalde er vanaf. Warm water 
in de verwarmingsbuizen garandeerden 
ook in de winter een constante 

binnentemperatuur van 28 graden. De 
Industriele Revolutie zorgde voor een 
bloeitijd in het Victoriaanse tijdperk, maar 
aan het einde van de 1ge eeuw kwam 
daar verandering in. De maatschappelijke 
standen groeiden naar elkaar toe en 
welgestelden konden de tuinkas, die 
voornamelijk in particulier bezit was, 
niet meer betalen. Veel kassen werden 
verwaarloosd. Echter door het nieuwe 
tijdperk van technologische vooruitgang 
ontstonden gestandaardiseerde en 
dus ook economische varianten voor 
kasconstructies waardoor de tuinkas 
voor een groter publiek beschikbaar 
werd. De mogelijkheid voor particulieren 
ontstond om zelf onder en gecontroleerde 
omstandigheden groenten en fruit 
te kweken. Door een algemeen 
stijgende welvaart en een toenemende 
bevolkingsomvang ontstond een grote 
vraag naar diverse tuinbouwproducten. 
De glastuinbouw ontstond, waar op grote 
schaal kweek in kassen plaatsvond. Er 
kwamen grote tuinbouwgebieden om de 
steden heen. Nederland zelf werd een van 
de grootste producenten van bloemen en 
planten uit kassen. In het Westland - het 
gebied tussen Rotterdam en Den Haag 
- begonnen de eerste glastuinbouwers 
met het kweken van komkommers 
en druiven onder glas. Nog steeds is 
het Westland, ook wei de'glazen stad' 
genoemd, een bekend glastuinbouwgebied 
in Nederland. Ook Aalsmeer werd een 
bekend tuinbouwgebied, waar nog 
steeds vee I planten en bloemen worden 
gekweekt. Met deze nieuwe markt voor 
de kassen verschoof het accent van de 
kas als statussymbool, in de achtertuin 
van particulieren naar de kas als een 
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productieruimte, voornamelijk opgenomen 
in de Nederlandse landschappen. 

Tot op de dag van vandaag zijn 
twee verschillende type kassen te 
onderscheiden: publieke kassen en 
particuliere kassen voor de tuinbouw. 
Eerstgenoemde borduren verder op 
de historie van Britse tuinkassen, die 
worden gebruikt om planten en bomen te 
exposeren. Diverse culturele instellingen 
(musea, universiteiten, etc.) bezitten 
een grote kasconstructie, bijvoorbeeld 
als onderdeel van een botanische tuin. 
Vooral steden met gematigde klimaten 
bezitten een dergelijke kasconstructie. 
Dit type tuinkas heeft daarmee vooral 
een educatieve functie. Het zijn 
tentoonstellingsgebouwen van flora en 
fauna. Het tweede type tuinbouwkas, 
de productiekas, heeft vooral een 
kweekfunctie en weet een grote stempel 
te drukken op het karakter van de 
Nederlandse landschappen. Vooral langs 
snelwegen zorgen de grote gebieden 
productiekassen voor een dominant 
landschapsbeeld. 
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Stadsoverkappingen 

Utopische voorstellen van Buckminster 
Fuller en Frei Otto 

Vanaf de late jaren '50 maakte de Duitse 
architect en ingenieur Frei Otto diverse 
schetsen om poolgebieden, woestijnen 
en berggebieden te klimatiseren (zie 
afbeelding 3). Zijn doel was om extreme 
klimaatzones, gebieden met een voor 
de mens onleefbaar klimaat, geschikt 
te maken voor menselijk leven door 
deze gebieden te voorzien van een 
leefbaar klimaat. Het bleef echter bij 
ongepubliceerde schetsen, zodat vrijwel 
niemand deze ideeen onder ogen te zien 
kreeg. 

In 1962 deed de Amerikaanse architect en 
ingenieur Richard Buckminster Fuller de 
wereld verbazen met zijn voorstel om een 
groot gebied van New York te overkappen 
met een reusachtige transparante koepel. 
50 'blocks' van Manhattan werden onder 
een grote transparante stolp geplaatst, 
van rivier de Hudson tot de East river. 
De koepel van Fuller werd voor het 
eerst gepubliceerd in een montagefoto. 
De Dome over Manhattan had een 
verbazingwekkende hoogte van driemaal 
het Empire State Building . De koepel, 
met een diameter van meer dan 3000 
meter, had slechts een oppervlakte van 
1/85 van de totale oppervlakte van de 
gebouwen binnen de stolp. Fuller bedacht 
het stedelijk schild om de mensen binnen 
de koepel, de bewoners van New York, te 
beschermen tegen wind, regen, sneeuw, 
ijs, luchtvervuiling (uitlaatgassen) en, 
in het ergste geval, tegen radioactieve 
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straling. Zo konden de effecten van 
zonlicht en de kwaliteit van de lucht 
worden gecontroleerd. Het microklimaat 
van een afzonderlijk gebouw in New 
York werd getransformeerd tot een 
macroklimaat in de koepel. Dergelijke 
grootschalige overkappingen hadden 
volgens Fuller een groot economisch 
voordeel. De koepel fungeert namelijk 
als energieopslag. De energie, die werd 
verspild door de gebouwen binnen in de 
koepel, werd opgevangen en bewaard 
om de stad in de winter op te warmen 
en in de zomer te koelen. Daarnaast 
bespaarde het concept overige kosten, 
zoals het opruimen van de sneeuw en 
gezondheidsklachten die zouden ontstaan 
ten gevolge van de koude. Met de kosten 
die deze besparingen opleverden, kon 
de koepel worden terugbetaald over een 
periode van tien jaar. Fuller geloofde heilig 
in de toekomst van grote gebieden met 
climate control. 

Het voorstel van Fuller was hoofdzakelijk 
bedoeld als uitdagend en provocerend. 
De koepel wekte door haar enorme 
omvang in eerste instantie vee I discussie 
op. Critici reageerden laconiek op het 
ontwerp en al snel werd de koepel als een 
vorm van 'science fiction' bestempeld. 
Maar de boodschap van Fuller was 
duidelijk. Fuller waarschuwde de wereld 
v~~r de desastreuze gevolgen van 
klimaatverandering en de maatregelen die 
nodig waren om de gevolgen hiervan tegen 
te gaan. Het beeld werd voor sceptici 
dan ook een krachtig symbool voor de 
donkere toekomst die de wereld tegemoet 
moest zien . De Italiaanse corporatie 
Olivetti publiceerde dit beeld in 1971 op 



een poster met het onderschrift 'Save our 
planet - Save our cities' om de impact 
van het klimaatprobleem te onderstrepen 
(zie afbeelding 4). De locatie, midden in 
Manhattan, was door Fuller gekozen om 
de immense schaal en de omvang van 
het project duidelijk te maken, maar in 
principe kon de koepel overal ter wereld 
geplaatst worden. Desondanks sprak het 
beeld van de stolp over Manhattan erg tot 
de verbeelding. 

Het project Dome over Manhattan was 
onderdeel van een drietal utopische 
projecten die Buckminster Fuller ontwierp 
in de periode 1960-1970. De drie 
projecten waren een uitwerking van het 
concept 'Spaceship Earth', waarin hij liet 
zien dat de mensheid de aarde dusdanig 
kan inrichten dat alles en iedereen kan 
profiteren van de schatten die de aarde 
te bieden heeft. Ook de toekomstige 
generaties. Naast de koepel ontwierp 
hij, samen met architect Shoji Sadao, 
Cloud structures (1962) en Tetrahedron 
City (1965). Tetrahedron City betreft 
een opgeblazen stad voor een miljoen 
inwoners met dezelfde omvang als de 
koepel over Manhattan. De stad kent 
een piramideachtige vorm en is hoi van 
binnen. Doordat de constructie van de 
stad relatief licht was, kon deze als een 
boot drijven op het water. Daarmee werd 
het project onafhankelijk van het land. 
In Cloud structures zweven steden als 
ballonen, met een diameter van 1600 
meter, in de lucht. Fuller haalde zijn 
inspiratie uit zeppelins en gebruikte de 
techniek van zijn geodetische koepel. 
Hoe groter de koepel, hoe lichter de 
constructie wordt in verhouding tot de 

lucht binnenin. Bij opwarming door de zon 
zal de ballon dan gaan vliegen waardoor, 
net zoals bij Tetrahedron City, het project 
onafhankelijk van de aarde werd. Uit deze 
projecten bleek dat Fuller zijn tijd ver 
voorbij was. Hij dacht groot en wereldwijd. 
Fuller werd gezien als een voorloper van 
het ecologisch denken en stelde al in het 
midden van de vorige eeuw thema's als 
globalisering aan de kaak. 

Ruim tien jaar na het voorstel van Fuller, in 
1971, kwam Frei Otto (na diverse eerdere 
schetsen) met een zeer uitgewerkt plan 
voor een Stadt in der Arktis (Stad op de 
Noordpool). Samen met een ontwerpteam 
(met o.a. Ewald Bubner, Kenzo Tange en 
Ove Arup & Partners) onderzocht hij de 
mogelijkheid om een complete stad met 
een gecontroleerd klimaat op te bouwen. 
Frei Otto presenteerde een pneumatische 
koepel waarbij een groot gebied op de 
Noordpool werd beschermd tegen het 
kille buitenklimaat (zie afbeelding 5). De 
achtergrond van dit bijzondere voorstel 
was het beangstigende scenario van 
overbevolking. Dit maakte het volgens 
Frei Otto noodzakelijk om ook in gebieden 
waarin menselijk leven door extreme 
weersomstandigheden in eerste instantie 
niet mogelijk is, geschikt om te leven. De 
transparante koepel, met een diameter 
van 2 km en een hoogte van 240 meter, 
zou onderdak moeten bieden aan 15.000 
tot 45.000 mensen. Omdat de omgeving 
buiten de koepel niet geschikt was om te 
verblijven, moest de koepel autarkisch, 
zonder enige afhankelijkheid van de 
buitenwereld, functioneren. Het leven in 
de koepel moet daarom zo aantrekkelijk 
mogelijk worden, zodat men de stad 
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Afb. 4 Poster 'Save 
our planet - Save 
our cities' door de 

Italiaanse corporat/e 
Olivetti (1971) 
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De invloed van technologie 

De twee voorstellen van Fuller en Otto 
zouden niet zonder meer mogelijk 
geweest zijn door het gebruik van, in die 
tijd, nieuwe en moderne technologieen. 
Beide ontwerpen getuigen van een 
groot vertrouwen in de toekomst van 
moderne technologie door het gebruik 
van nieuwe en lichte materialen. Deze 
nieuwe technologie werd ingezet voor 
nieuwe concepten voor leefomgevingen. 
Het geloof van ingenieurs in de toekomst 
van lichte draagstructuren bereikte een 
hoogtepunt in de jaren '60 en'70. De 
koepels waren hiervan een demonstratie. 
De noodzaak lag in de oliecrisis van de 
vroege jaren '70 die de mens de eindigheid 
van natuurlijke bronnen deed beseffen. In 
plaats van gangbare constructiematerialen 
en constructieprincipes, maakten Fuller 
en Otto gebruik van zogenaamde /ichte 
draagconstructies. Door het relatief 
lage gewicht en de grote constructieve 
efficientie van dergelijke constructies 
waren grotere overspanningen mogelijk. 
Daarnaast leidde deze efficiente 
constructies tot materiaalbesparing. 
Daarbij is economisch aantrekkelijk, 
aangezien materiaal per definitie geld 
kost. Fuller gebruikte voor zijn Dome over 
Manhattan het door hemzelf ontwikkelde 
principe van de geodetische koepel. 
Kenmerk van een geodetische koepel 
is dat het met een minimaal oppervlak 
een maximaal volume omsluit. De 
geometrie van de geodetische koepel 
voor Manhattan, een halve bol, maakt 
een zeer geringe constructiehoogte 
mogelijk. Deze lichte structuur wordt 
sterker, naarmate de omvang groter 

wordt. De geodetische koepel was voor 
Fuller de oplossing in zijn zoektocht naar 
de ideale 'weight-to-volume' verhouding 
in zijn constructies. Met zijn koepel 
over Manhattan liet Fuller zien dat 
met geodetische koepels grootschalige 
overkappingen mogelijk waren. Ook de 
koepel van Frei Otto is gebaseerd op het 
principe van de lichte draagconstructie. 
De koepel is pneumatisch voorgespannen 
met behulp van een overdruk. Dergelijke 
'opblaasbare' constructies verlenen 
hun constructieve werking aan een 
interne of externe luchtdruk. Het 
membraanmateriaal wordt door deze 
luchtdruk voorgespannen, waardoor 
uitsluitend trekspanningen in het materiaal 
worden verkregen. De lucht in de koepel 
van Frei Otto diende niet aileen om het 
membraan, een transparante synthetische 
folie, op spanning te houden, maar 
tevens voor de luchtcirculatie binnen de 
koepel. Overigens bleek door de enorme 
overspanning niet te kunnen volstaan 
met uitsluitend een membraanmateriaal, 
omdat de hoge spanningen in het doek 
tot bezwijken zou leiden. Daarom werd 
een onderliggende kabelnetconstructie 
toegepast, bestaande uit een orthogonaal 
netwerk van polyesterkabels. Bijzonder 
aan het plan van Otto is de eenvoudige 
bouwwijze van de stad. Na het aanleggen 
van de fundering, kon het reusachtige 
doek worden uitgelegd over de grond, 
waarna deze langzaam werd opgeblazen. 
Vervolgens kon onder gecontroleerde 
omstandigheden de bouw van de stad 
beginnen, zonder enige hinder van 
extreme weersomstandigheden buiten. 
Ook Frei Otto verwierf de constructieve 
kennis voor zijn stedelijke visies zelf, 
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met onderzoek naar kabelnetstructuren 
en pneumatische constructies. Beide 
ontwerpers, Frei Otto en Buckminster 
Fuller, waren sterk technisch onderbouwd 
en continue gei"nteresseerd in nieuwe 
technologische mogelijkheden. Technologie 
werd hierbij ingezet als antwoord 
op maatschappelijk en ecologische 
vraagstukken. "Through technology, plans 
were forged to provide habitable space by 
conquering those parts of the earth that 
had hitherto remained largely outside the 
sphere of human influences: the deserts, 
the oceans, the polar ice caps and even 
the earth's atmosphere"[2]. 

Bezwaren 

Beide koepels werden gepresenteerd 
als de oplossing voor aile globale 
klimaatproblemen. Slechts een dunne, 
doorzichtige schil scheidt de mens 
met de hemel, maar deze schil brengt 
tegelijkertijd wei bescherming en 
comfort. Daarmee is men in staat een 
eigen en 'kunstmatige' leefomgeving te 
creeren met een gecontroleerd klimaat. 
De constructiedelen waren bovendien 
dusdanig slank geconstrueerd, dat de 
koepel van afstand zelfs onzichtbaar 
werd. Daarmee hadden de mensen 
binnen de koepel niet het idee dat ze 
'gevangen' waren in een gesloten ruimte. 
Toch blijven de voorstellen tot op de dag 
van vandaag ongerealiseerd . Blijkbaar 
kleven er nog genoeg bezwaren tegen 
dergelijke grootschalige overkappingen. 
Een belangrijk aspect dat beide heren 
over het hoofd zagen is de impact van 
een dergelijke overkapping op het leven 
van de mens binnen en buiten de koepel. 
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Hoe transparant ook, de schil vormt 
een fysieke scheiding. Aan beide kanten 
ontstaat een aparte leefwereld met een 
eigen, en zeer verschillend, klimaat. Het 
is opmerkelijk dat beide heren in hun 
begeleidende teksten geen uitspraak 
doen over de consequenties van hun 
grote ingrepen. De problemen van het 
bouwen van een grote stad onder een 
koepel leiden dan ook niet zelden tot groot 
protest. Buckminster Fuller zelf was zich 
van geen kwaad bewust en benadrukte 
nog maar eens dat zijn ontwerp 
contextloos bedoeld was. Hij liet enkel zien 
dat met de komst van nieuwe technologie 
de weg open lag naar het klimatiseren 
van grote gebieden. In tegenstelling tot 
Bucky, zoals hij door Frei Otto ook wei 
werd genoemd, deinsde Frei Otto niet 
terug voor de consequenties van zijn plan. 
In een interview met het tijdschrift ICON 
uit 2005 had hij zijn twijfels bij dergelijke 
grote gebaren. "Maybe you know that 1 
was a close friend of Bucky Fuller, and we 
debated the idea of large domes. But why 
should we build very large spaces when 
they are not necessary? We can build 
houses which are two or three kilometres 
high and we can design halls spanning 
several kilometres and covering a whole 
city but we have to ask what does it really 
make? What does society really need?"[3]. 
Ook voor Frei Otto was het geen doel 
op zich om een sterk begrensde stad te 
creeren. Hij wilde slechts een conceptueel 
model ontwerpen, een soort prototype dat 
toepasbaar zou zijn op diverse streken 
met een moeilijk klimaat. Een stad 
moet volgens Otto ook absoluut geen 
definitieve vorm krijgen. Elke stad laat zich 
ontstaan en moet kunnen groeien. Een 



fysieke begrenzing, waar de koepel voor 
zorgt, vormt een grote barriere voor die 
mogelijke groei. In die zin functioneren de 
omhullingen misschien meer als een groot 
recreatiegebied, een toevlucht, dan een 
volledige stad. Maar wei een toevlucht, 
met de schaal van een stad. 

Toekomstige ontwikkelingen 

De voorstellen blijven tot op de dag 
van vandaag ongerealiseerd en blijven 
daarmee een utopie. Maar architectuur 
van het hoogste niveau is ook vaak 
ongebouwde architectuur. "Zij die 
bouwen, dromen niet. Zij die dromen, 
bouwen niet" is een veelgehoorde term. 
Buckminster Fuller en Frei Otto vormen 
een uitzondering op de regel door beide 
onderdelen te beheersen. Toch hebben 
be ide projecten, ondanks dat ze nooit 
werkelijkheid werden, de lans gebroken 
voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van grootschalige overkappingen. 
Dergelijke overkappingen zijn de laatste 
jaren steeds vaker onderdeel van 
architectonisch debat. De relevantie van 
dit onderwerp blijft daarmee groot en 
actueel. In 2008 deed ingenieursbureau 
Buro Happold een studie voor de Houston 
Dome (zie afbeelding 6), een koepel 
die bijna de complete stad Houston zou 
beschermen tegen diverse natuurrampen. 
De stad wordt al jaren lang geteisterd 
door orkanen en kent bovendien een 
moeilijk klimaat (klamme hitte en een 
hoge luchtvochtigheid). Houston voelt voor 
de bewoners 'warm' aan en is volgens 
de ontwerpers bijna onleefbaar. De enige 
oplossing om de stad te redden was, zo 
zegt een ingenieur van Buro Happold, "to 

move it indoors". Het ontwerp borduurde 
voort op de constructieve principes van 
Buckminster Fuller en was ge'inspireerd op 
de lichte draagconstructie van Eden project 
(zie verderop dit verslag). Vooral de 
toepassing van de transparante folie ETFE 
(99% lichter dan glas) zou de doorbraak 
kunnen betekenen voor de realisatie van 
dergelijke grootschalige overkappingen. 
Buckminster Fuller zou in zijn tijd aileen 
maar kunnen dromen van de constructieve 
en architectonische eigenschappen van 
dit materiaal. Onlangs liet ook de in 2008 
verschenen tekenfilm 'Simpsons the Movie' 
zien dat een grootschalige overkapping 
nog altijd een relevant, maar omstreden, 
onderwerp is. Tot op heden geeft men 
vooralsnog liever de voorkeur aan 
kleinschalige projecten als uitwerkingen 
van dit klimaatconcept. Het is dan ook nog 
maar de vraag of deze mega structures in 
de nabije toekomst ook maar ergens op de 
wereld zullen verschijnen. De technische 
middelen lijken anna 2009 aanwezig 
te zijn, maar als een dergelijk project 
gerealiseerd zal willen worden, dan moet 
op z'n minst de maatschappelijke gevolgen 
voor de bevolking, zowel binnen als buiten 
de koepel, duidelijk in kaart worden 
gebracht. Een dergelijke overkapping heeft 
een grote impact op het stedelijk leven. 
Vooralsnog blijven deze voorstellen, bijna 
vijftig jaar later, nog altijd een utopie. 
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EXPO 1967 

Buckminster Fuller en Frei Otto werkten in 
de tijd van hun voorstellen voor stedelijke 
overkappingen onafhankelijk van elkaar en 
hadden elkaar bovendien nooit ontmoet. 
De paden van beide grootmeesters 
kruisten elkaar voor het eerst op de EXPO 
van 1967 in Montreal. Met meer dan 
50 miljoen bezoekers was het de meest 
succesvolle wereldtentoonstelling ooit 
gehouden. Voor deze wereldtentoonstelling 
ontwierpen Buckminster Fuller en Frei 
Otto respectievelijk het Amerikaanse 
paviljoen en het Duitse paviljoen. Beide 
paviljoens werden symbool van deze 
wereldtentoonstelling. Bijzonder is dat 
be ide paviljoens een beschermend 
membraan uitspreiden over een menselijke 
leefruimte. Dat deden ze allebei op een 
verschillende manier. Frei Otto ontwierp 
een tentconstructie waarbij acht stalen 
masten een met stalen kabels gespannen 
membraan droegen. De afdekkende 
bekleding van het membraan bestond 
uit doorschijnend polyester. Buckminster 
Fuller gaf het Amerikaanse paviljoen 
gestalte met een geodetische koepel in 
de vorm van een bol die voor driekwart 
boven het maaiveld uitstak (zie afbeelding 
7). De transparante koepel herbergt een 
expositieplatform op verschillende niveaus 
en is verbonden met de andere attracties 
via een monorail die dwars door de 
transparante huid schiet. De geodetische 
constructie bestond uit vijfhoekige 
vlakken die in kleine driehoeken waren 
opgedeeld en waarvan aile knooppunten 
van de staven op het vlak van een bol 
lagen. De constructie van de bol bestond 
uit een stalen buisconstructie met een 
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transparante huid van plexiglas panelen. 
Aile driehoekige bouwelementen van de 
staalconstructie werden geprefabriceerd. 
Een automatische zonwering regelt de 
temperatuur in de bol. De koepel was met 
een hoogte van 62 meter en een diameter 
van 76 meter het grootste gerealiseerde 
project van Fuller. Het principe van 
een omhullend membraan, dat hij ook 
voorstelde voor de Dome over Manhattan, 
werd nu eindelijk werkelijkheid, zij het 
op een kleinere schaal. Fuller toonde de 
constructieve mogelijkheden van zijn 
geodetische constructies aan de gehele 
wereld. Dit project zou tevens het laatste 
project worden van een indrukwekkende 
loopbaan. In het paviljoen werden veel 
aspecten die Fuller gedurende zijn 
loopbaan ontwikkelden, tot uitdrukking 
gebracht. Een transparante schil als 
klimaatomhulsel stond centraal in zijn 
oeuvre. Het paviljoen symboliseert een 
beschermde omgeving die tevens dient 
als geklimatiseerde omgeving. Vanwege 
de vele lichtreflecties overdag en het 
oplichtende uiterlijk '5 nachts werd het 
uiterlijk van het paviljoen vaak vergeleken 
met een edelsteen. De kracht van de bol 
ligt in de ruimtelijke ervaring. Robert 
Snyder, een filmmaker, beschrijft de 
bijzondere ruimtelijke ervaring binnen 
het paviljoen als VOigt. "Inside the dome 
the walls start going away form you; this 
has an extraordinary psychological effect 
of releasing you, for you realise that 
the walls are not really there ... "[4]. De 
vormentaal van het paviljoen kenmerkt 
zich door een sterk rationele structuur. 
Maar juist deze vorm en de elegante en 
lichte constructie zorgt dat deze schil 
lijkt te verdwijnen in haar omgeving. Het 
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Samenwerking van Buckminster Fuller 
en Norman Foster 

In de laatste jaren van zijn leven werkte 
Buckminster Fuller samen met de Britse 
architect Norman Foster verder aan zijn 
'environmental envelope structures' wat 
leidde tot twee bijzondere projecten. Ze 
borduurde daarbij verder op de concepten 
die Fuller ontwikkelde voor de EXPO in 
Montreal: lichte en transparante koepels 
die een intern microklimaat mogelijk 
maakten. Deze nieuwe inzichten creeerden 
nieuwe uitdagingen in de architectuur. 

Het Climatroffice project (1971) betrof 
de eerste samenwerking (zie afbeelding 
8) van beide ontwerpers. Het principe 
van een geklimatiseerde omgeving, zoals 
zijn koepel over Manhattan, werd daarbij 
gecombineerd met het principe van de 
tuinkas, een groene omgeving, tot een 
ge'integreerde werk- en leefomgeving. 
Het concept droeg bij aan het ideaal 
van een 'living office environment', met 
terrassen van vloeren omgeven door 
groen. Een transparante constructie 
creeerde een eigen ecologisch systeem 
en een intern microklimaat. Net zoals 
bij de Dome over Manhattan vormde de 
schil een luchtbel die zo dun was dat er 
bijna niets was tussen mens en hemel. 
Daarmee werd de visuele scheiding 
tussen binnen en buiten bijna volledig 
opgelost, met behoud van een constant 
klimaat. Het creeren van een aangename 
leefomgeving stond centraal in het 
C/imatroffice project. Ook de constructie 
van dit project was ge'inspireerd op de 
geodetische koepel. Met een knipoog 
naar de beroemde uitspraak van Mies 
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van der Rohe omschreef Fuller het zelf 
'doing more with less': met een minimum 
aan materiaal creeerde het omhulsel een 
maximaal volume. De flexibiliteit van 
de ruimte onder de grote omhulling was 
groot. Binnenin konden op deze manier 
toekomstige veranderingen zonder al te 
vee I moeite plaatsvinden. 

De tweede samenwerking borduurde 
verder op het concept van het 
Climatroffice en betrof een paviljoen 
voor de International Energy Expo 
van 1978, gehouden in Knoxville, 
Tennessee (zie afbeeldingen 9). Dit 
plan werd uitgewerkt in samenwerking 
met Shoji Sadao, die eerder aan veel 
grootschalige overkappingen meewerkte 
met Buckminster Fuller. Ook hier bood 
een lichte constructie met een grote 
overspanning (130 meter) onderdak 
aan verschillende expositiegebouwen. 
Het gebouw diende als een grote 
tentoonstellingsruimte, maar zou door 
de omvang zelf een grote tentoonstelling 
worden. De schil werd uitgevoerd als een 
dubbele huid, waarin installaties werden 
opgenomen, die de volledige ruimte 
voorzag van het gewenste klimaat. Net 
zoals het Climatroffice, kenmerkte dit 
paviljoen zich door een hoge mate van 
flexibiliteit in gebruik. Niet aileen kon zo 
de ruimte binnen de schil naar gelang 
worden ingevuld, ook het gebouw zelf kon 
diverse andere functies krijgen wanneer de 
tentoonstelling was afgelopen. Zo kon de 
ruimte worden gebruikt als wintertuin of 
als sportzaal. 

Ondanks een leeftijdsverschil van 
veertig jaar hadden Norman Foster en 
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Recreatiecomplexen in Japan en 
Groot-Brittannie 

Het concept van grote geklimatiseerde 
omgevingen werd voor het eerst toegepast 
voor commerciele doeleinden, zij het op 
een vee I kleinere schaal dan de koepels 
van Fuller en Otto. Veel themaparken 
en recreatiecomplexen, zoals tropische 
zwembaden en indoor skipistes, werden 
overkapt omdat dergelijke functies 
nauwkeurige eisen stellen aan het 
binnenklimaat. Daarmee kunnen deze 
omgevingen onafhankelijk van het 
klimaat functioneren, zowel overdag als 
'5 nachts. Veel tropische zwembaden 
werden overkapt met een transparante 
schil, zodat men gebruik kon maken 
van de warmte die werd opgenomen. 
Hiermee waant de bezoeker zich de 
illusie zich in een vakantieachtige sfeer 
te bevinden. De eerste voorbeelden 
van grote recreatiecomplexen zijn te 
vinden in Japan. Dat is niet toevallig. 
Japan kenmerkt zich door moeilijke 
en wisselende weersomstandigheden. 
Enerzijds is het een land dat vaak wordt 
geteisterd door regenseizoenen, anderzijds 
kan het erg warm en vochtig zijn. Dit 
maakt de perfecte stranddag in Japan 
vaak onmogelijk. Kunstmatige omgevingen 
bieden het antwoord op dit probleem. 

In 1967 werd het complex Summerland 
gerealiseerd in Akashima, vlakbij Tokyo 
(zie afbeelding 10). Het rechthoekige 
complex (met afmetingen van 162 x 
81 meter) vormt een contrast met haar 
organisch gevormde omgeving. In het 
recreatieoord, dat onderdak biedt aan 
13.000 mensen, bevindt zich onder 

meer een groot zwembad, een palmtuin 
en diverse horecagelegenheden. Het 
complex is ontworpen door de architecten 
Kinji Fukuda en Minoru Murakami, van 
Ishimoto Architectural and Engineering 
Co, in samenwerking met constructeur 
Toshio Sato. De transparante huid van 
het complex is ingevuld met glasplaten 
en wordt gedragen door een constructie 
van stalen buisprofielen. Een stelsel van 
installaties houdt de binnentemperatuur 
op 28°C en een relatieve luchtvochtigheid 
op 60%. Summerland bewijst dat veel 
Japanners de behoefte hebben niet 
afhankelijk te willen zijn van hun eigen, 
locale klimaat en bereidt zijn zich te wanen 
in een gemaakte 'droomomgeving' met 
con stante aangename klimatologische 
omstandigheden. In die zin dienen 
dergelijke omgevingen hetzelfde doel 
als de steden van Otto en Fuller. Echter 
wordt de geklimatiseerde omgeving nu 
ingezet als een soort luxeproduct, een 
exotische vakantiebestemming. Het is 
daarmee de entertainmentindustrie die 
profiteert en zelfs misbruik maakt van 
de waarde die mensen in Japan hechten 
aan een kunstmatige leefomgeving die 
een bepaald soort recreatie mogelijk 
maakt. In een gebied met schommelende 
weersomstandigheden biedt het complex 
het hele jaar door een aangename 
leefomgeving. Ironisch genoeg verblijven 
Japanners blijkbaar dicht tegen elkaar 
aangedrukt onder dit groot transparant 
dak, dan dat zij recreeren in en aan de 
naastgelegen rivier buiten het complex. 

Op deze behoefte speelt ook de in de 
stad Miyazaki gelegen Seagaia Ocean 
Dome (1988) in. Het complex is met 
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and roof to add to the illusion and the 
sheer size of the interior would give such a 
feeling of space that visitors would forget 
they were in a building. "[5]. Er heerste 
een constant subtropisch klimaat, dat het 
'moeilijke' Britse klimaat verving . Dit eiste 
een geavanceerde klimaatregeling . Met de 
bouw van het complex ging een droom in 
vervulling. Maar die droom was slechts van 
korte duur. Op 2 augustus 1973 ging het 
complex in rook op. 50 Mensen kwamen 
om het leven en 80 mensen raakte ernstig 
gewond. De brand werd toegerekend aan 
de transparante gevelbekleding, net zoals 
bij het Amerikaanse paviljoen van de 
EXPO 67 (dat ook in vlammen uitbarstte) 
uitgevoerd in plexiglas. Daarmee is men in 
Europa nog altijd terughoudend geweest 
als het gaat om grootschalige complexen. 
In dezelfde tijd als het Summerland 
complex werd in het Engelse kustplaatsje 
Hunstanton een ontwerp voorgesteld voor 
een Leisure Centre (zie afbeelding 13). 
Het project, ontworpen door Gillinson, 
Barnett and Partners, bestaat uit een 
groot zonnestrand, een multifunctionele 
hal en een grote koepelvormige 
dolfinarium maar werd nooit gerealiseerd. 
Recenter, in 1996, werd een plan voor 
het Tropicum in Bremerhaven uitgewerkt 
tot een voorlopig ontwerp. Deze grote 
transparante omgeving moest zwembaden, 
golfslagbaden en een strand herbergen, 
allemaal in een Caribische sfeer (zie 
afbeelding 14). 
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Opkomst van het moderne atrium 

In 1967 deed architect Kevin Roche, 
in samenwerking met John Dinkeloo, 
een belangrijkste stap in de richting om 
gecontroleerde en transparante ruimtes 
te integreren in kantoorgebouwen met 
het realiseren van de Ford Foundation 
Headquarters. In het hoofdkantoor van 
de welvarende liefdadigheidsinstelling 
integreerde hij in het kantoorgebouw, 
gebaseerd op een vierkante plattegrond, 
met een reusachtige tuinkas over de 
volledige hoogte van het 12-verdiepingen 
hoge gebouw (zie afbeelding 15). 
Daarmee ontstonden aan twee kanten 
van het gebouw, grenzend aan de weg 
en het park, twee hoge glazen gevels die 
een rijk beplante binnenplaats omgeven 
(zie afbeelding 16). Daarmee trok het 
gebouw zich niet naar binnen terug, maar 
stelde het zich volledig open naar de 
buitenwereld toe. Toevallig is dat de locatie 
van het kantoorgebouw, de East River in 
Manhattan, zich in het gebied begeeft dat 
Buckminster Fuller wilde overkoepelen 
met zijn Dome over Manhattan. En 
het vormt ironisch genoeg een soort 
miniatuurversie van de beroemde luchtbel 
van Fuller. De integratie van natuur in 
gebouwen speelt een centrale rol in het 
werk van Kevin Roche. Op deze manier 
bracht hij de kwaliteiten van een park in 
het kantoorgebouw. Deze beschermde 
omgeving zorgt voor een rustgevende 
ruimte in het hart van de drukke stad. 
In een gebied midden in New York, met 
vee I geluidshinder en uitlaatgassen, 
vormt het glazen kantoor op deze manier 
een aangename plaats om zich terug te 
trekken. De transparante ruimte fungeert 
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als kunstmatige buffer bij extreme 
weersomstandigheden door middel van 
koeling en verwarming. De ruimtelijkheid 
binnen is verbazingwekkend. Op 
duizelingwekkende hoogte bevinden zich 
tussen de kolossale verticale kolommen, 
die het dak dragen, kantoorplekken die 
het glazen raamwerk van de gevel naar de 
straat toe afsluiten. In plaats van gesloten 
en geIsoleerde werkplekken creeert het 
gebouw een openheid en transparantie, 
waardoor het gebouw een gezamenlijke 
werkplek wordt. De medewerkers hebben 
het gevoel dat ze in een natuurlijke en 
gezonde omgeving werken. Dat verbetert 
niet aileen de arbeidsomstandigheden, 
maar ook de ondertinge verbondenheid 
van de individuele werknemers met de 
organisatie. 

De glazen binnenruimte van de Ford 
Foundation Headquarters heeft de lans 
gebroken voor wat later werd aangeduid 
als het 'moderne atriumgebouw'. Het 
ontwerp werd over de gehele wereld 
gepubliceerd en leidde al snel tot 
de ontwikkeling van de glazen hal 
in kantoorgebouwen. In 1985 werd 
in Stuttgart, in navolging van het 
hoofdkantoor voor de Ford Foundation, 
het administratiegebouw voor de ZOblin 
Construction gerealiseerd. Het gebouw, 
ontworpen door de Duitse architect 
Gottfried Bohm, kenmerkte zich door 
een groot glazen atrium dat be ide 
gebouwdelen aan weerskanten hiervan 
met elkaar verbond (zie afbeelding 17). 
Met dit gebouw voltooide Bohm zijn ideeen 
over een "encapsulated urban space". Het 
25 meter brede atrium is ingericht als 
een glasoverdekt binnenterrein en vormt 
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transparantie van deze ruimte is groot. Het 
atrium wordt aan twee kanten afgesloten 
door een spectaculaire glasgevel van 
40 x 25 meter, slechts ondersteund 
door voorgespannen staalkabels. De 
ruimtelijkheid wordt nog eens vergroot 
doordat het dak de ruimte in een keer 
overspant. 

Ook in Nederland zijn voorbeelden te 
vinden van spectaculaire atriumgebouwen. 
Zo voerde het ministerie van Financien 
in 2008 een ingrijpende renovatie uit. 
Meyer en Van Schooten Architecten 
transformeerde het introverte 
complex in een open en transparant 
overheidsgebouw met een hoge mate 
van toegankelijkheid. Aan de buitenkant 
van het gebouw is veel glas aanwezig . 
Zo zijn op de hoeken twee grote glazen 
ruimtes toegevoegd, die als wintertuinen 
fungeren. Binnen in het gebouwcomplex 
zijn twee hoven opgenomen. Het eerste 
hof is niet overdekt en is ingericht 
als plein. Het andere hof is overdekt 
met een koepelvormig glazen dak. In 
deze kolomvrije ruimte is een grote 
vergaderzaal opgenomen met daarop 
een grote binnentuin (zie afbeelding 
18). Deze centrale ruimte geeft 
daarnaast toegang tot de werkplekken. 
Een meer ecologische rol speelt het 
atrium van het laboratoriumgebouw 
Alterra in Wageningen, ontworpen door 
de Duitse architect Stefan Behnisch 
(zie afbeelding 19). Het gebouw staat 
symbool voor de ontwerpfilosofie van 
het onderzoeksinstituut: duurzaam, 
ecologisch en vernieuwend . Voorop 
staat de integratie met de natuur en 
het scheppen van een mensvriendelijke 
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omgeving. Het gebouw heeft een open 
karakter. In het kantoorgebouw zijn twee 
grote glasoverkapte tuinen opgenomen 
waarin veel groen en water is opgenomen. 
De natuurlijke omgeving loopt zo van 
buiten door het gebouw naar binnen. Door 
de transparantie van deze ruimtes krijgen 
de individuele kantoren veel natuurlijk 
daglicht. De atriums spelen een centrale 
rol in de klimaatbeheersing van het 
gebouw. Daarnaast vormen deze ruimtes 
het sociale middelpunt van het gebouw. De 
atriums, waarin een mediterraan klimaat 
heerst, vormen het hele jaar door een 
natuurlijke buffer tussen het buitenklimaat 
en het klima at in de kantoren. De architect 
zelf omschrijft de grote atriums als de 
'Iongen' van het gebouw. De kantoren 
staan zowel visueel als klimatologisch 
in verbinding met de subtropische 
binnentuinen. Werknemers kunnen hun 
ramen en deuren openen om 'buiten' in 
de tuin te werken. De kwaliteiten van 
deze groene ruimtes vormen daarmee 
een meerwaarde voor het gebruik en de 
beleving. 

Tegenwoordig is het atrium niet meer 
weg te den ken in werkgebouwen. 
Een dergelijke transparante ruimte 
bezit veel kwaliteiten. Ze fungeren als 
ontmoetingsruimte en verkeersruimte 
en spelen bovendien steeds vaker een 
centrale rol in de klimaatbeheersing 
van een gebouw. In zijn boek SMLXL 
omschrijft Rem Koolhaas de veelzijdige 
kwaliteiten van een atrium. "Usually 
situated just inside the main entrance of 
the building, the atrium is a large space, 
several floors high. Furnished with ramps, 
stairs, escalators, and elevators, it gives 



-"_ ... ."..., 

-.. ".,' ., 
5_11"'-) 



the imprr!sSiM of kiMti<: activity, of 
people comitlg in .nd out of ama!<, going 
up.nd down st.n. stopr>lnfl In <;oheeo 
lounges. n.e .'m of Ii>e _um Is f<l I<WI<! 
the ~mploy_ .. Ifh.""""" ofunlty, te 
promote • .....".,. of bekJa9Jng to • whole, 
.nd (".,~ Kkn/;ifying .. ith it"[6] . 

...... JOt ....... ) 
~-_. 
~---_,.,...... In """ 

_I,,") 

_'"I_J ----_._In 
"'_11_1 



Gestapelde atriums: Hoogbouw 

Buckminster Fuller en Norman Foster 
ontwikkelden in het theoretische project 
Climatroffice nieuwe ideeen over de relatie 
tussen de werkomgeving en de natuur. Het 
was Norman Foster zelf die als een van de 
eerste architecten dit principe vertaalde 
naar hoogbouw. In twee spraakmakende 
hoogbouwprojecten paste Foster zijn 
principes van gestapelde atriums (door 
Foster zelf 'gardens in the sky' genoemd) 
toe. Met deze twee projecten liet Foster 
zien dat atriums ook in hoogbouwprojecten 
kwaliteiten als ruimte, (dag)licht, 
beweging en sociale interactie mogelijk 
maken. 

In 1997 ontwierp Foster, in samenwerking 
met ARUP, het hoofdkantoor van de 
Commerzbank in Frankfurt am Main. 
Volgens de Britse architect zelf is het de 
eerste ecologische wolkenkrabber ter 
wereld. De 259 meter hoge toren kent 
een driehoekige plattegrond met kantoren 
rond een centraal atrium, dat over de 
volledige hoogte van de toren loopt. Het 
atrium is voorzien van enkel glas en er 
heerst een gematigd buitenklimaat. Aan 
weerskanten van dit atrium hangen in 
een spiraalvormig patroon 'blokken' van 
kantoorverdiepingen, afgewisseld door 
'hangende tuinen'. Deze tuinen vervullen 
een belangrijke ecologische rol. Ze 
verbinden het centrale atrium met de 
buitenwereld en brengen daarmee daglicht 
en frisse lucht in het gebouw. Het centrale 
atrium werkt hierbij als een schacht voor 
ventilatiestroom. De spiraaloplopende 
tuinen zorgen voor natuurlijke ventilatie, 
waardoor het energieverbruik flink wordt 

gereduceerd. Naast een klimatologische 
rol spelen de tuinen een sociale rol 
doordat ze ontmoetingsplekken voor 
de werknemers creeren (zie afbeelding 
20). Deze geklimatiseerde ruimtes 
vormen visuele en socia Ie focus voor de 
kantorenclusters. Door de verspringende 
tuinen en het centrale atrium hebben 
de werknemers vanuit hun werkplek 
zowel uitzicht naar de stad toe, als op de 
overburen en de aangrenzende tuinen. 
Dit zorgt voor rustgevende en aangename 
werkplekken wat bovendien de sociale 
cohesie binnen het kantoor versterkt. 
Tegelijkertijd zorgen de tuinen voor 
perforaties in de toren. Daarmee ontstaat 
een gevarieerd gevelbeeld waarin de 
transparante volumes de massa van de 
toren openbreken. 

Een vergelijkbaar ontwerp realiseerde 
Norman Foster, wederom in samenwerking 
met ARUP, in 2004 met het 180 meter 
hoge hoofdkantoor voor de Swiss Re in 
hartje Londen. Zelf omschrijft hij deze 
eerste ecologische wolkenkrabber van de 
Britse hoofdstad als "radicaal in technisch, 
architectonisch, sociaal en ruimtelijk 
opzicht". De markante vorm van de toren 
is het gevolg van een studie naar het 
verminderen van windturbulentie rondom 
het gebouw. Een staalconstructie, in de 
vorm van een diagonaal raster, draagt 
hierbij de vloeren en de glazen gevel. 
De kantoorverdiepingen zijn door een 
spiraal van atriums in visueel geschakelde 
compartimenten verdeeld, waarbij elke 
verdieping steeds 5 graden is gedraaid ten 
opzichte van de vorige. Deze inkepingen in 
de massa vormen lichtgangen en slingeren 
langs de glazen huid naar boven toe. 
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De spiraalvormige atriums hebben een 
vergelijkbare functie als de daktuinen van 
de Commerzbank. Ook hier hebben de 
transparante ruimtes een klimatologische 
rol, door Foster beschreven als de 'Iongen' 
van het gebouw. Ze brengen daglicht en 
frisse lucht diep de verdiepingsvloeren 
in en vormen daarmee een natuurlijk 
ventilatiesysteem voor het gebouw. Het 
energieverbruik van de toren bedraagt 
daardoor slechts de helft van het 
energieverbruik van een toren van een 
vergelijkbaar formaat. De atriums creeren 
daarnaast zowel fysieke als visuele 
verbindingen tussen de verdiepingen. 
Deze ontmoetingsruimtes vormen sociale 
plekken. De transparante ruimtes zorgen 
voor een sterke ruimtelijke beleving over 
de hoogte van de toren en geven de 
toren van buiten gezien een spiraalvormig 
uiterlijk (zie afbeelding 21). 

Een andere ontwerper, en wellicht het 
meest aansprekende voorbeeld, die 
zich bezighoudt met de integratie van 
hoogbouw en natuur is de Maleisische 
architect Ken Yeang . Zijn naam is 
onlosmakelijk verbonden aan het beg rip 
'The Green skyscraper'. Daarin pleit hij 
enerzijds voor hoogbouw als de oplossing 
voor intensivering van het grondgebruik en 
verdichting van steden, en anderzijds voor 
de integratie van de natuur in gebouwen. 
Groen speelt een centrale rol en geven zijn 
wolkenkrabbers kleur. Juist die combinatie 
lijkt de architectuur van hoogbouw een 
nieuwe dimensie te geven. Volgens Yeang 
is de wolkenkrabber de nieuwe (verticale) 
stad. Maar dat betekent dat deze verticale 
stad ook daadwerkelijk moet worden 
ontworpen als stedelijk gebied, waarin 
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aile aspecten van het stedelijk leven 
ook tot uiting moeten komen. "What is 
clear is that we need a high-rise design 
with greater spatial and environmental 
diversity for its occupants, one that better 
resembles the high level of spatial and 
environmental contiguity and diversity 
existent in the more familiar habitable 
conditions that we find at the ground"[7]. 
De nadruk ligt daarbij op de functie 
van de open bare ruimte. Volgens Yeang 
moet socia Ie ontmoeting overal mogelijk 
zijn. Publieke ruimtes brengen mensen 
met elkaar in contact en bevorderen op 
deze manier het sociale leven. Hij pleit 
v~~r de zogenaamde 'spaces-in-the-
sky'. Dit zijn open ruimtes zoals pleinen, 
terrassen en parken die volgens Yeang 
ook in de nieuwe wolkenkrabber moeten 
worden ge"integreerd. De betekenis 
van de groene ruimtes in de hoogbouw 
is tweedelig. Enerzijds spelen ze een 
ecologische rol. Ze worden ingezet om 
balans te brengen in het ecosysteem van 
de natuur, zodat verschillende soorten 
flora en fauna kunnen (blijven) leven. 
Anderzijds hebben groene ruimtes ook een 
positieve werking op het welzijn van de 
mens. Bomen en planten verbeteren de 
luchtkwaliteit en zorgen daarmee voor een 
gezonde leefomgeving. Ze filteren diverse 
schadelijke stoffen uit de lucht en geven 
hiervoor zuurstof terug. Ze zijn belangrijk 
om luchtvervuiling en opwarming van 
de aarde tegen te gaan, aangezien 
ze het C02-gehalte verminderen 
door fotosynthese. Groen heeft ook 
bijkomende voordelen bij toepassing in 
de gebouwde omgeving . Het zorgt voor 
schaduwwerking, demping van zonlicht, 
afbraak van wind en demping van geluid. 
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De moderne tuinkas 

Over het algemeen zijn spectaculaire 
tuinkassen vooral in Groot-Brittannie 
te vinden. De traditionele tuinkas 
is daarbij echter opgevolgd door de 
moderne tuinkas. Waar de Great Stove 
van Joseph Paxton symbool stond voor 
de klassieke 1ge eeuwse tuinkas, toont 
het Eden project (2001) van de Britse 
architect Nicholas Grimshaw de moderne 
Britse ingenieurskunst. Het Eden Project 
betreft een botanische tuin in Cornwall 
(zie afbeelding 23) . Dit project vormt 
het grootste kassencomplex ter wereld 
en is tevens de grootste overkapping 
gerealiseerd met een pneumatische 
constructie. Het kassencomplex is 
100 meter breed, 200 meter lang en 
heeft een hoogte van 55 meter. In het 
ontwerp komen landschap, constructie 
en architectonische vormgeving samen. 
Het kassencomplex bestaat uit een 
serie van geodetische koepels (die 
biomen nabootsen met verschillende 
klimaten), opgebouwd uit stalen buizen 
die vijfhoekige en zeshoekige elementen 
vormen. Deze geodetische geometrie 
nam Grimshaw rechtstreeks over van 
Buckminster Fuller. De vlakken van de 
geodetische koepels zijn opgevuld met 
uit drie lagen samengestelde kussens van 
ETFE folie. Vanwege de grote overspanning 
en het grote gewicht kon in dit project 
geen glas worden toegepast. De kussens 
worden voorgespannen met lucht. Met 
dit constructiesysteem en de toe passing 
van lichte materialen ontstaat een zeer 
efficiente en lichte constructie. De grootste 
kussens hebben een diameter van 11 
meter en een hoogte van 3 meter. De 

geodetische structuur zorgt ervoor dat 
de transparante huid van kussens een 
minimum aan oppervlak en een maximum 
aan volume omhullen. Met de technieken 
die gebruikt zijn bij dit project komt men 
technisch gezien steeds dichter bij de 
realisatie van de stedelijke overkappingen, 
ooit bedacht door Fuller en Otto. Een 
andere spectaculaire moderne tuinkas is 
de Great Glass House in de Botanische 
tuinen van Wales (zie afbeelding 24). 
Deze ovale koepelconstructie is ontworpen 
door Norman Foster in samenwerking 
met constructief ontwerper Tony Hunt, 
en is met een vrije overspanning van 100 
meter bij 60 meter de grootste glazen 
kasoverkapping ter wereld. Onder de 
glazen koepel groeien diverse planten 
uit mediterrane ecosystemen. Een aantal 
driehoekige glasplaten van het dak 
kunnen worden geopend om natuurlijke 
ventilatie mogelijk te maken. Samen met 
het Eden project vormt het een van de 
meest indrukwekkende voorbeelden van 
de moderne tuinkas van de 21e eeuw. 
Hoewel beide kasconstructies onderling 
zeer verschillen in architectonische 
vormentaal dienen ze nog altijd hetzelfde 
doel als de klassieke tuinkas: het 
tentoonstellen van exotische planten en 
bomen onder gunstige en gecontroleerde 
omstandigheden. 

Dat een kas niet aileen als decor fungeert 
voor het huisvesten van exotische planten 
en bomen bewijst het in 1989 gebouwde 
onderzoekscentrum Biosphere 2 in Tucson, 
Arizona (zie afbeelding 25). Dit project 
is opgezet als een wetenschappelijk 
experiment waarin werd onderzocht of 
mensen konden leven in een kunstmatig 
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gesloten ecosysteem. De mensen 
binnen deze leefomgeving moesten in 
staat zijn zichzelf te onderhouden. Een 
kasconstructie uitgevoerd in glas en 
staal werd ingezet als schaalmodel van 
de echte biosfeer, een dunne schil aan 
het oppervlak waarin leven voorkomt. 
Door gebruik te maken van de techniek 
van de tuinkas kon deze transparante 
schil zo nauwkeurig mogelijk worden 
nagebootst. De kas vormt de grenzen 
van het gesloten ecosysteem en werd 
daarom volledig luchtdicht uitgevoerd om 
de verschillende condities, varierend van 
woestijnomstandigheden tot een tropisch 
regenwoud, zo nauwkeurig mogelijk 
na te bootsen. Voor het experiment 
werden acht wetenschappers twee jaar 
lang in het kassencomplex opgesloten . 
Na afloop bleek het experiment te zijn 
mislukt. De proefpersonen kwamen zwaar 
vermagerd en met ernstig zuurstofgebrek 
de glazen kas uit. Tegenwoordig fungeert 
het transparante complex als een 
bezoekerscentrum waarin bezoekers, 
weliswaar achter glas, inzicht krijgen in 
de verschillende klimaatzones overal ter 
wereld. 

De Nederlandse collectie tuinkassen is, qua 
grootte, in vergelijking met haar Britse 
voorbeelden bescheiden . De grootste 
Nederlandse kasconstructie is het Burgers' 
Bush (1988), in de dierentuin van Arnhem 
(zie afbeelding 26). Onder een transparant 
dak wordt hier een tropisch regenwoud 
nagebootst en vormt in vele opzichten de 
Nederlandse variant van het Eden project. 
De transparante overkapping laat zoveel 
mogelijk daglicht door en zorgt voor een 
constant klimaat door het jaar heen. In 
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Burgers' Bush leven planten en dieren uit 
de tropen. De overkapping heeft vooral 
een educatieve functie: de natuurlijke 
biotoop geeft inzicht in de samenhang 
tussen de verschillenden planten en dieren 
in de natuur. Op deze manier krijgt de 
bezoeker inzicht in de omstandigheden 
van een tropisch regenwoud. De 
overkapping, met afmetingen van 90 bij 
150 meter, bestaat uit Texlon luchtkussens 
met ETFE folie, die zijn aangebracht op 
een staalconstructie die door acht stalen 
pylonen omhoog wordt gehouden. Het 
eigen gewicht van de constructie is gering 
en vormt daarmee een zeer efficiente en 
economische overkapping. De constructie 
oogt Iicht en elegant, waardoor het dak 
zich als een dunne schil over het oerwoud 
uitstrekt. Burgers' Bush is overigens een 
van de weinige kasprojecten in Nederland 
opgebouwd uit ETFE luchtkussens. Veel 
publieke tuinkassen in Nederland worden 
nog altijd gerealiseerd in glas. Desondanks 
is de verscheidenheid in architectonische 
vormentaal van deze bouwwerken 
groot. Imposante glazen tuinkassen zijn 
de nieuwe Wintertuin voor de Hortus 
Botanicus Leiden (2000), ontworpen door 
Hubert-Jan Henket, en de Drieklimatenkas 
voor de Hortus Botanicus Amsterdam 
(1993), ontworpen door Zwarts & 
Jansma Architecten. Hoewel bij deze 
twee publieke kassen zeer verschillende 
constructieprincipes zijn toegepast, 
fungeren ze beide als onderdak voor 
planten uit verschillende klimaten. 
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Het atrium voorbij: de glaze" stolp 

Het atrium is een transparant volume 
dat een relatief gesloten gebouwvolume 
doorsnijdt. In het mod erne atriumgebouw 
is het aandeel van dit transparante 
volume vaak kleiner dan het aandeel van 
het gesloten gebouwvolume, dat grenst 
aan beide kanten van het atrium. Dit 
terwijl de kwaliteiten van deze ruimte 
zeer hoog zijn. Het atrium vormt het 
socia Ie, ruimtelijke en klimatologische hart 
van het gebouw. Men zou zich daarom 
kunnen afvragen waarom een atrium 
niet het totale gebouwvolume in beslag 
kan nemen. Hetzelfde verhaal geldt 
voor de serre, een in glas opgetrokken 
aangebouwde constructie aan de woning. 
Veel mensen vinden het aantrekkelijk om 
in een dergelijke transparante omgeving 
te verblijven. Belangrijkste reden waarom 
het aandeel van de transparante ruimtes 
vaak relatief klein gebleven is, is omdat er 
tot voor kort geringe mogelijkheden waren 
tot klimaatbeheersing wat nodig is om de 
opwarming van dergelijke ruimtes binnen 
de perken te houden. Architecten zijn 
altijd zeer terughoudend geweest als het 
gaat om het ontwerpen van transparante 
ruimtes. De problemen die ontstonden 
door de opwarming van transparante 
ruimtes leverden vaak onaangename 
binnenklimaten op. Echter door nieuwe 
technologieen is het (bouwfysische) gedrag 
van dergelijke ruimtes onder verschillende 
externe weersomstandigheden steeds 
beter onder controle te krijgen. Dit leidt 
dan ook tot een nieuwe ontwikkeling 
waarin volledige transparante gebouwen 
kunnen ontstaan. Met die gedachte zijn 
de laatste jaren een aantal projecten 

gerealiseerd waarbij het totale gebouw als 
een grote glazen stolp is vormgegeven. 
Daarmee lijkt dit type gebouw een nieuwe 
toepassing van de tuinkas. De tuinkas 
dient nu als huisvesting voor mensen, in 
plaats van planten . De kwaliteit van deze 
transparante ruimte wordt nu aan het 
totale gebouw toegevoegd om de kwaliteit 
van de leefomgeving te verbeteren. Dit 
brengt de droom van climate control naar 
een nieuwe dimensie. 

Het plaatsten van een gebouw binnen 
een groot transparante overkapping 
vormt een terugkerend thema binnen 
het architectonische debat van de laatste 
jaren. De architecten Fran<;oise-Helene 
Jourda en Gilles Perraudin uit Lyon 
houden zich al vanaf de beginjaren '80 
bezig met het bouwfysische gedrag en 
de vormgeving van glazen hallen . De 
Academy of Further Education (1999) 
in Herne was het eerste project waarin 
ze hun theorieen over transparante 
omhullingen werkelijkheid konden 
maken. In dit complex werden een aantal 
afzonderlijke gebouwen binnen een grote 
glazen schil geplaatst, die fungeert als 
een 'microclimatic skin'. Met deze schil 
wilden de ontwerpers een maxima Ie 
controle uitoefenen op het klimaatgedrag 
binnen de hal. Allereerst beschermt de 
schil de gebouwen binnen tegen wind en 
regen, waardoor deze simpeler kunnen 
worden uitgevoerd. In de hal heerst een 
mild klimaat en omdat de schil de warmte 
vasthoudt wordt de energiebehoefte van 
de individuele gebouwen gereduceerd. 
De transparante stolp vervult zowel een 
klimatologische ral als een socia Ie rol. De 
ruimte om de gebouwen heen biedt ruimte 
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kunnen worden uitgevoerd. Deze gevels 
worden immers nooit blootgesteld 
aan regen of (sterke) wind. Daarnaast 
zorgt de schil voor vele voordelen met 
betrekking tot klimaatbeheersing in de 
afzonderlijke kantoren. En niet in de 
laatste plaats zorgen de binnentuinen en 
het bijbehorende mediterrane klimaat 
voor een architectonische meerwaarde 
voor het gebouw. am de kosten van de 
glazen huid zo laag mogelijk te houden, is 
gekozen voor een standaardsysteem uit de 
kassenbouw. 

Met eenzelfde gedachte ontwierp 
MVRDV in 2003 Pyjama Garden voor 
een uitbreiding van het Maxima Medisch 
Centrum in Veldhoven (zie afbeelding 28). 
Het project kan samen met de openbare 
bibliotheek Book Mountain in Spijkenisse 
worden gezien als twee gebouwen van 
MVRDV waarin verschillende ruimtes zijn 
geplaatst onder een grote glazen stolp. 
Pyjama Garden gaat uit van een 'healing 
environment', ofwel de geneeskrachtige 
werking van groen op de mens. 
Planten hebben namelijk een positief 
gezondheidseffect. Uit wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat blootstelling 
aan een natuurlijke omgeving minder 
stress veroorzaakt. Permanent uitzicht 
op groen leidt bovendien tot een sneller 
herstel. Ziekenhuisgebouwen worden 
echter vaak ontworpen als introverte, 
gesloten en steriele ruimtes die ontsloten 
worden door eindeloze lange gangen. Deze 
klinische ruimtes zijn volledig afgesloten 
van haar omgeving. Met dit extroverte 
gebouw brengt MVRDV de natuur juist 
naar binnen. De 'Pyjama tuin' bestaat 
uit een grote glazen kasconstructie, met 

een hoogte van zeven meter, waarin vier 
vrijstaande volumes als blokken in de 
ruimte staan. In deze ruimtes bevinden 
zich een receptie, een bibliotheek, 
kantoren en een auditorium. De openbare 
ruimtes rondom en bovenop deze volumes 
fungeren als ontmoetingsruimtes voor de 
bezoekers en bieden plaats voor functies 
als een restaurant, een terras en loop- en 
wandel routes. In de grote transparante 
tussenruimte zijn diverse bomen geplaatst 
die zorgen voor een 'mediterrane' sfeer. 
De aanwezigheid van groen werkt 
rustgevend op de patient en draagt bij 
aan de genezing. Door de transparante 
constructie van de kas komt veel natuurlijk 
licht het gebouw binnen. Daarnaast blijft 
door die transparante de omgeving en de 
buitenlucht voor de patienten zichtbaar 
wat het gevoel van opsluiting wegneemt. 
Volgens architect Winy Maas van 
MVRDV biedt het 'uitgerekte atrium' een 
rustgevende omgeving waarin de patient 
zich kan terugtrekken uit de dagelijkse 
realiteit van het ziekenhuis. "The atrium 
will be the first step in re-fashioning 
the hospital as a sea of glass with lush 
gardens year-round, a green salve for an 
otherwise white wound"[8]. 

In de hiervoor beschreven projecten kent 
de glazen stolp een strakke vormgeving. 
De gebouwen zijn glazen rechthoekige 
dozen met een 'harde' schil. Binnen 
dit glazen volume zijn de afzonderlijke 
ruimtes als 'doosjes' ondergebracht. 
Deze ruimtes lijken ondergeschikt aan de 
strakke vormgeving van de stolp. Overal 
binnen het omhulsel wordt de stolp als 
een geheel ervaren. Het woonproject 
Crystal Court van Tangram Architekten 
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(zie afbeelding 29) breekt echter met die 
traditie en gaat dieper in op de relatie 
tussen de buitenste schil en de gebouwen 
binnen. De transparante schil fungeert 
hier als een grillig intermediair tussen het 
gebouw en de omgeving. Dit project is 
een mooi voorbeeld van verdichting en 
intensief grondgebruik. Het wooncomplex 
kent een hoge bebouwingsdichtheid 
en is vormgeven als een stapeling van 
sculpturale blokken (in de vorm van 
luxe appartementen) die op bepaalde 
plekken door dit intermediair heen steken. 
Deze bijzondere stapeling zorgt voor 
interessante en fascinerende doorzichten. 
De ruimte tussen de appartementen wordt 
'gevangen' in de glazen gevel, waardoor 
een semi-buitenklimaat ontstaat. De 
grenzen tussen binnen en buiten vervagen 
door het grillige verloop van de schil en 
daarmee vervagen ook de grenzen tussen 
het private domein en het collectieve 
domein. Binnen is buiten en buiten is 
binnen. De kracht van deze tussenruimte 
is meerledig. Het gebied heeft zowel een 
sociale functie als een klimatologische 
functie. Het uitgerekte atrium, ook wei 
als wintertuin aangeduid, fungeert in 
de eerste plaats als een sociaal veilig 
overgangsgebied voor de bewoners, 
een beschermde omgeving. Daarnaast 
fungeert de ruimte als buffer tussen het 
binnenklimaat van de appartementen en 
het buitenklimaat. Maar bovenal creeert 
het glasoverkapte atrium aangename 
verblijfs- en ontmoetingsplekken voor 
de bewoners. De meeste appartementen 
hebben zowel uitzicht op dit atrium als 
naar buiten toe. In het overgangsgebied 
is veel ruimte voor groen en water die 
de ruimte op de begane grond een extra 
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ruimtelijke dimensie geven. Bijzondere 
aandacht gaat uit naar dit water. Het 
water dient als zichtelement, bouwfysische 
conditionering en als privacybuffer voor de 
onderste woningen. De open verbinding 
van het water binnen met de natuurlijke 
omgeving buiten zorgt ervoor dat een 
volwaardige biotoop kan ontstaan. 
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CONCLUSIE 

Kwaliteiten 

Op allerlei schaalniveaus zijn voorbeelden 
beschreven van transparant overkapte 
ruimtes. Deze ruimtes kunnen gezien 
worden als een geklimatiseerde 
buitenruimte. Hoewel de projecten sterke 
verschillen laten zien als het gaat om 
vormentaal, context en materialisering, 
zijn er toch een aantal overeenkomsten te 
herkennen. Het betreft hier eigenschappen 
van deze ruimtes die specifieke kwaliteiten 
toevoegen aan een gebouw of ruimte. 

Allereerst zijn er de functionele 
kwaliteiten. In de meest elementaire zin 
zorgt een dergelijke ruimte voor fysieke 
beschutting: de transparante schil 
biedt bescherming tegen weersinvloeden 
van buiten, zoals regen en wind. Deze 
basisbehoefte gaat vaak verder. De mens 
is, mede door de komst van nieuwe 
technologieen, steeds meer in staat deze 
leefomgeving van een klima at te voorzien 
dat aansluit bij onze individuele behoefte. 
Daarmee ontstaat de mogelijkheid 
van klimaatbeheersing, waarbij we 
onze omgeving, en de bijbehorende 
klimatologische omstandigheden, kunnen 
manipuleren. Dit gaat soms dusdanig ver 
dat bijvoorbeeld exotische sferen worden 
nagebootst in gebieden met gematigde 
klimaten. Dankzij klimaatbeheersing 
kunnen transparante ruirntes vaak ook als 
bufferruimte fungeren tussen het klimaat 
binnen en buiten. Daarmee spelen deze 
ruimtes vaak een belangrijke bouwfysische 
rol in gebouwen. 

De transparantie van de schil zorgt ook 
voor maxima Ie daglichttoetreding in de 
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ruimte. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid 
om flora en fauna te integreren in het 
gebouw, zoals het geval bij de tuinkas. 
Groen, zoals bomen en planten, kan 
immers uitsluitend in deze ruimtes 
groeien, omdat ze voldoende licht 
krijgen om te kunnen leven. Hiermee 
ontstaat ook de mogelijkheid om zelfs 
subtropische planten te huisvesten 
in streken met gematigde klimaten. 
Groen heeft daarnaast ook een positief 
effect op de gezondheid van de mens. 
Groen en het uitzicht daarop, samen 
met licht en frisse lucht, draagt bij aan 
een gezond binnenmilieu en vermindert 
stress en vermoeidheid. Bovendien zorgt 
dit voor een hoge werkproductiviteit 
voor de mensen binnen en heeft het 
groen een rustgevende werking op de 
mens. De maxima Ie daglichttoetreding 
in deze ruimtes geeft ook orientatie 
binnen een gebouw en draagt bij aan het 
vinden van de weg door het gebouw (het 
zogenaamde 'wayfinding'). Het atrium en 
de passage maken dankbaar gebruik van 
deze plaatsbepaling. Tenslotte zorgt de 
transparantie voor direct contact met de 
omgeving, voor openheid. Er is sprake 
van een visuele relatie tussen binnen en 
buiten. Mensen in de ruimte kunnen zien 
wat er om hen heen gebeurt. Daarmee 
ontstaat plaatsbepaling. Andersom 
ook kan de omgeving aan het gebouw 
aflezen welke activiteiten zich daarbinnen 
afspelen. 

Naast het functionele aspect is er ook 
het socia Ie aspect van transparant 
overkapte ruimte. De buitenste schil 
geeft een gevoel van socia Ie veiligheid, 
een huid die bescherming biedt. De 



mensen binnen de ruimte voelen zich 
onderdeel van een gemeenschap, zoals 
bij een gated community. Transparante 
ruimtes in gebouwen nodigen daarnaast 
uit tot ontmoeting, en vormen daarmee 
plekken van socia Ie interactie die vanuit 
verschillende plekken in het gebouw 
toegankelijk zijn. Ze bieden een plek voor 
ontspanning, en spelen daarom ook een 
belangrijke sociale ral in bijvoorbeeld 
kantoorgebouwen. De transparantie 
zorgt tevens voor contact met de 
'buitenwereld'. Men voelt zich hierdoor 
niet afgesloten van haar omgeving, maar 
behoudt het contact met datgene wat 
zich buiten afspeelt. Ook in sociale zin. Ze 
maken onderdeel uit van de plek. 

Tenslotte bezitten deze ruimtes een 
belangrijk esthetische kwaliteit. De 
toegepaste lichte en doorschijnende 
materialen geven de ruimte een 
architectonische expressie van lichtheid. 
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Typologie 

In de hiervoor beschreven ontwikkeling 
van transparant overkapte ruimtes, 
zijn een aantal gebouwtypes naar voren 
gekomen. Veel projecten echter kunnen 
als gelijksoortige projecten worden gezien, 
omdat ze met dezelfde intenties zijn 
ontworpen. Om de verschillende projecten 
te categoriseren wordt de 'waarom' vraag 
gesteld: 

Waarom bouwt met een dergelijke 
transparante ruimte? 

Aan de hand van deze vraag kan een 
classificatie worden opgesteld van 
verschillende transparante ruimtes. Het 
type functie dat wordt gehuisvest speelt 
daarin een belangrijke rol. 

Er kunnen een negental gebouwtypen 
worden onderscheiden: 

1. Atriumgebouw 

Functie: werken 
Waarom? Kwaliteiten van buiten 
(licht, lucht en ruimte) in het hart 
van het gebouw brengen, waarbij de 
ruimte fungeert als verbindingsruimte 
(horizontaal), ontmoetingsruimte (sociale 
interactie), verkeersruimte en vaak ook als 
klimatologische buffer in een gebouw. 
Voorbee/dprojecten: Ford Foundation 
Headquarters, Zublin administratiegebouw, 
Stadhuis Den Haag, Kempinski Hotel, 
Ministerie van Financien, Alterra 
Wageningen. 
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2. Gestapelde atriums (hoogbouwJ 

Functie: werken 
Waarom? De kwaliteiten van het atrium 
doorvoeren in hoogbouw, zodat daarnaast 
ook verticale relaties ontstaan in het 
gebouw. 
Voorbeeldprojecten: Commerzbank, Swiss 
Re. 

3. Glazen stolp 

Functie: wonen en werken 
Waarom? Transparante schil biedt sociale 
en fysieke bescherming en zorgt voor een 
gecontroleerd binnenklimaat. 
Voorbeeldprojecten: Pyjama Garden, 
Book Mountain, Academy Mont-Cenis, 
Kantoorverzamelgebouw Columbus 1, 
Crystal Court, NACO-gebouw. 

4. Passage 

Functie: recreatie (vaak: winkelen) 
Waarom? Overdekte straat fungeert als 
regenjas en leidt de passant middels een 
'lichtroute' langs de verschillende ruimtes 
(verticale richting) 
Voorbeeldprojecten: GUM, Great Court 

5. Recreatiecomplexen 

Functie: recreatie 
Waarom? Nabootsen van exotische 
vakantiesferen ten behoeve van 
commerciele doeleinden 
Voorbeeldprojecten: Summerland 
Akashima, Seagaia Ocean Dome, 
Summerland Isle of Man, Tropicum 
Bremerhaven. 



6. Serre 

Functie: wonen 
Waarom? Een in glas opgetrokken 
aangebouwde constructie voegt daglicht, 
ruimte en warmte aan de woonomgeving 
toe. 
Voorbeeldprojecten: All Glass Extension 

7. Stadsoverkappingen 

Functie: stedelijk leven (alles wat zich in 
een stad afspeelt) 
Waarom? Grootschalige overkapping 
biedt fysieke en sociale bescherming 
en creeert tegelijkertijd gecontroleerde 
klimatologische omstandigheden op het 
niveau van de stad. 
Voorbeeldprojecten: Dome over 
Manhattan, City in the Arctic, Houston 
dome. 

8. Tentoonstellingsgebouwen 
(paviljoens) 

Functie: Objecten/technieken 
Waarom? Paviljoens als demonstratie 
van transparantie en lichtheid, vaak 
bereikt met behulp van nieuwe, moderne 
technologie. 
Voorbeeldprojecten: Crystal Palace, 
Paviljoen Sonsbeek, Japans paviljoen 
Biennale Venetie, Biosphere, Cutty Sark. 

9. Tuinkas 

Functie: Flora en fauna 
Waarom? Het kweken en huisvesten van 
planten en bomen onder gunstige en 
gecontroleerde omstandigheden die anders 
niet zouden kunnen leven. 

Voorbeeldprojecten: Bicton Glass House, 
Palm House Kew Gardens, Great Stove, 
Wintertuin koninklijk paleis Laken, Eden 
project, Great Glass House, Burgers' 
Bush, Biosphere 2, Devonian Gardens 
Calgary, Drieklimatenkas Hortus Botanicus 
Amsterdam, Wintertuin Hortus botanicus 
Leiden. 
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Naast het type gebouw, kan ook een 
classificatie worden gemaakt naar het 
aandeel van de transparante ruimte ten 
opzichte van de rest van het gebouw. 
Daarmee kan de volgende classificatie 
worden opgesteld: 

1. Vo/ledig transparante ruimte (zie 
figuur 30a) 

2. Gedeeltelijke transparante ruimte 
(zie figuur 30b en 30c) 

• Volledig door een gebouwdeel 
ontsloten (atrium, passage) 
• Niet-volledig door een 
gebouwdeel ontsloten: een of 
meer glasgevels (serre) 

De hiervoor categoriseerde gebouwtypen 
zijn in een van deze drie types onder te 
verdelen: 

1. Vol/edig transparante ruimte 

• Tuinkas 
• Stadsoverkappingen 
• Recreatiecomplexen 
• Tentoonstellingsgebouwen 
• Glazen stolp 

2. Gedeeltelijke transparante ruimte 

• Passage (volledig ontsloten) 
• Modern atriumgebouw (volledig 
ontsloten) 
• Gestapelde atriums: Hoogbouw 
(volledig ontsloten) 
• Serre (niet-volledig ontsloten) 

(a) Voilledige rransparant rulmte (b) Gedeelle\ljke lransparante ruimte 

Volledig ontsloten 

(e) Gedeehelljke uansparante luimte 

Niet-volledlg ontslolen 
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Arb. 30 De typologie 
van transparante 

rulmtes 



Schaal 

Tenslotte kunnen de projecten onderling 
worden vergeleken op schaalgrootte. 
Daarbij is, net zoals in de beroemde 
publicatie van architect Rem Koolhaas, 
gekozen voor een viertal klassen: S, M, 
L, XL. Elk project kan hiermee in een 
bepaalde klasse worden ondergebracht 
(zie volgende pagina's). 

OVERDEKTE WONING OVERDEKTE STRAAT 

.. 

OVERDEKTE WIJK OVERDEKTE STAD 
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