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Voorwoord 

Het is bijna zover. Ik weet niet precies meer wanneer ik besloten heb dat ik architect 

wilde worden, het zal halverwege de basisschool zijn geweest. Het moment is nu 

bijna daar. Ik mag mijzelf werkelijk architect gaan noemen. 

Het heeft even geduurd voor ik zover ben gekomen. Ik heb de MAVO gedaan en 

daarna MBO bouwkunde, HBO bouwkunde en ten slotte, om het finale doel te 

bereiken een master architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Tot halverwege de HBO heb ik mijn opleidinggecombineerd met een topsportcarrière 

als schaatser. Als topsporter leer je doelen stellen en keuzes maken om deze 

doelen te bereiken. Op deze manier handelend heb ik een einde gemaakt aan mijn 

topsportcarrière om mij volledig te kunnen richten op het architect worden. 

In letterlijke zin is het doel, architect worden, nu ongeveer vijf weken voor mijn 

eindcolloquium bijna volbracht. In werkelijkheid begint het nu pas. 

Het is tijd om nieuwe doelen te formuleren, twee weet ik er al. Allereerst wil ik 

van een wel verdiende vakantie gaan genieten en ten tweede wil ik een eigen 

architectenbureau beginnen. Ik heb nog veel te leren en veel te overdenken, maar 

de ervaringen die ik tijdens mijn studie, stages en vooral tijdens het afstuderen heb 

opgedaan geven mij alle vertrouwen deze doelen te realiseren. 

Bart van Bunningen 

Eindhoven, 26 augustus 2011 
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Samenvatting 

Deltares is een bedrijf dat in 2008 door een fusie is ontstaan. Een nieuw bedrijf 

betekent een nieuwe identiteit. 

Deltares is gevestigd op het Thijsse-erf, de oorspronkelijke huisvesting van WL 1 Delft 

Hydrolics. Dit bedrijf heeft mede Deltares gevormd. Het masterplan en de gebouwen 

op het Thijsse-erf stammen van het begin van de jaren zeventig en voldoen niet 

meer aan de huidige eisen. Met het ontstaan van Deltares kwam de vraag naar 

nieuwe huisvesting. Deze huisvesting moet Deltares voor de komende dertig jaar 

in haar behoeften voorzien en recht doen aan de identiteit van het nieuwe bedrijf. 

Uit het vooronderzoek 'Van Grijs Naar Groen, Transformatie van onderzoekscampus 

Deltares' blijkt dat de historie en de toekomstvisie van het bedrijf belangrijke 

elementen in de bedrijfsidentiteit zijn. Hiertoe is de volgende ontwerpopdracht 

ontstaan: 

'Ontwikkel een visie en ontwerp een gebouw waarin Deltares zichzelf kan presenteren 

naar een breed publiek. Laat in het gebouw zowel de historie als de toekomstvisie 

van Deltares tot uiting komen.' 

Naast de identiteit is er nog een belangrijk element in de ontwerpopdracht Het 

presenteren naar een breed publiek. Dit is een vraag die vooral vanuit de overheid 

komt, de belangrijkste financier van Deltares. Deltares is vanuit de historie wat 

meer ingetogen van karakter. Hier moet verandering in komen, omdatDeltareseen 

belangrijk uithangbord is van de Nederlandse kenniseconomie. 

Om Deltares te presenteren heb ik een icoon voor Deltares ontworpen, dat uiting 

geeft aan de identliteit van het bedrijf. Het icoon is het entreegebouw van de 

Deltares-campus. Deltares kan zich hierin presenteren aan een breed publiek. De 

hoofdfunctie van het gebouw is een museum dat geschikt is voor bezoekers van 

jong en oud, maar ook voor klanten, opdrachtgevers en professionals. Onder het 

motto 'Kennis dragen, kennis delen' bevat het gebouw ook een onderwijsfunctie en 

een bibliotheek. 

Het entreegebouw heet u 'Welkom bij Deltares'! 
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Het presenteren van Deltares aan een breed publiek is opgelost door een icoon 

te bouwen dat bezoekers naar de campus trekt. De bezoekers worden in dit icoon 

geïnformeerd over de geschiedenis van Deltares en de taak die Deltares voor de 

Nederlandse samenleving verricht. 

Het tot uiting brengen van de identiteit van het bedrijf heeft meer voeten in de aarde 

gehad. Het letterlijk werken met water, dat refereert aan de werkzaamheden van 

Deltares, bleek in een ontwerp van een gebouw moeilijk te zijn. Hierdoor is het tot 

uiting brengen van de identiteit van Deltares meer symbolisch geworden. 

Het Entreegebouw is een herbestemming van het Stromingslab, een gebouw dat 

voor testopstellingen werd gebruikt. Het Stromingslab staat symbool voor de historie 

van Deltares. Door een vijver te maken rond dit Stromingslab en het gebouw in een 

luchtbel te plaatsen heb ik een evenwicht gezocht tussen de historie van het Th ijsse

erf en de toekomstvisie van Deltares. 
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Boven : 0.1 
Th Ijsse-erf 
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Onder 1: 0.2 
Dijkdoorbraak te Wilnis 2003 

Onder 2:0.3 
Logo Deltares 

Enabling Delta Life 

s 

Inleiding 

Deltares is opgericht naar aanleiding van de dijkdoorbraak in 2003 te Wilnis. Een 

viertal onderzoeksrapporten, dat op dit voorval volgde, was dermate versnipperd in 

de aanbevelingen dat er bij de uitvoerende partij, de overheid, enkel onduidelijkheid 

ontstond over de toedracht van de dijkdoorbraak. Om dit in de toekomst te 

voorkomen, is in 2005 een fusie in werking gezet van WL 1 Delft Hydraulics, GeoDelft, 

Bodem- en waterunit TNO en delen van Rijkswaterstaat. Dit heeft in 2008 geleid tot 

het ontstaan van Deltares. 

Deltares houdt zich hoofdzakelijk bezig met deltatechnologie. Dit houdt in dat zij 

onderzoek doen om het leven in Deltagebieden, zoals Nederland, zo comfortabel en 

veilig mogelijk te houden voor nu en in de toekomst. 

Een nieuw bedrijf vraagt om nieuwe huisvesting, die voldoet aan de nieuwe wensen 

en eisen, en uiting geeft aan de nieuwe identiteit van het bedrijf. 

De fusie van de vijf bedrijven, die gezamenlijk Deltares vormen, zal haar 

hoofdvestiging aan de Rotterdamseweg 185 te Delft hebben, ook wel het Th ijsse-erf 

genoemd. Het Thijsse-erf is de oorspronkelijke campus waarop WL 1 Delft Hydraulics 

was gevestigd . De campus is vernoemd naar ing. J.Th. Thijsse. Hij was de oprichter 

van het Waterloopkundig instituut, het latere WL I Delft Hydraulics. 

Er ligt een concrete vraag vanuit Deltares om het Th ijsse-erf te transformeren naar 

de Deltares-campus met het doel Deltares minstens voor de komende 30 jaar te 

huisvesten. 

Jeanne Dekkers Architectuur heeft hiertoe de eerste aanzet gedaan door een nieuw 

kantoor te ontwerpen op de campus, dat voorzien is van ruim 300 flexwerkplaatsen. 

Uit de opdracht voor Jeanne Dekkers Architectuur is tevens de afstudeeropdracht 

voor het afstudeeratelier Deltares ontstaan. Het atelier Deltares onder begeleiding 

van Jeanne Dekkers en André Walraven heeft als opdracht gekregen een visie op de 

campus neer te leggen voor de komende 30 jaar en een gebouw te ontwerpen op de 

campus dat recht doet aan deze visie. 
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Onder 1: 0.4 
Zuidpolder Delfgauw, de polder waar 
Deltares in ligt 

Onder 2:0.5 
Plattegrond Thljsse-erf 

Onder 3: 0.6 
Hoofdgebouw Deltares 

l 

Het vooronderzoek (M3) heeft geleid tot het rapport 'Van Grijs Naar Groen, 

Transformatie van onderzoekscampus Deltares'. De belangrijkste onderwerpen 

uit dit rapport zijn een analyse van de Deltares-campus, strategieën voor het 

herbestemmen van campussen en gebouwen, het tot uiting brengen van een 

bedrijfsidentiteit in de architectuur en duurzaamheid. Deze onderwerpen hebben 

een belangrijke rol gespeeld in de visie op de campus en het ontwerp van het gebouw. 

Uit de analyse is gebleken dat de Deltares-campus met haar brutalistische 

stijlkenmerken duidelijk een product is van de architectuur uit de jaren zeventig. 

Alles is maakbaar en bestaande- of natuurlijke structuren moeten wijken voor 

nieuwe structuren in de architectuur en stedenbouw. Dit is goed terug te zien in 

de architectuur van de Deltares-campus. Van de oorspronkelijke polderstructuur is 

niets meer te bekennen, er is een strak grid over de polderstructuur gelegd en alles 

op de campus schikt zich naar dit grid. 

De gebouwen hebben een gesloten en zware uitstraling met monolithische vormen 

en terugliggende raampartijen. De grenzen op het terrein zijn heel hard, men is 

binnen of buiten, een tussengebied is er niet. 

Deze architectuur heeft lange tijd recht gedaan aan de identiteit van WL 1 Delft 

Hydraulics. WL 1 Delft Hydraulics was gesloten van karakter. Dit creëert een rustige 

situatie waar de onderzoekers op professionele en functionele wijze aan hun 

onderzoeken konden werken. 

De nieuwe werkelijkheid is echter anders. Als uithangbord van de Nederlandse 

kenniseconomie moet Deltares zich meer openstellen en uiting geven van het 

belang dat Deltares voor Nederland heeft. Ook door de integrale manier van 

werken, die is ontstaan door de fusie en de verandering in de trend op het gebied 

van watermanagement, is de strategie veranderd. Het is niet meer de strijd tegen 

het water, waar de deltawerken een goed voorbeeld van zijn, het is tegenwoordig, 

zoals de welbekende TV-commercial stelt: 'Nederland leeft met water'. Hiervoor zijn 

andere oplossingen nodig, die vragen om een meer creatieve aanpak, en er zullen 

oplossingen ontstaan die meer organisch en natuurlijk van vorm zijn. Voorbeelden 

hiervan zijn recreatiegebieden, die tevens dienen als waterbuffers bij hoge 

waterstanden in de rivieren, of verschillende soorten bekleding van een dijk zodat 

er een grotere variatie aan flora en fauna ontstaat op de dijk. De Rijkedijk is hier een 

goed voorbeeld van . 
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onder 1:0.7 
Deltawerken 

onder 2: 0.8 
Overstromingsgebied 

Onder 3:0.9 
Poel in de Rijkedijk t.b.v. flora en fauna 

Deze nieuwe identiteit komt niet tot uiting in de bestaande gebouwen van Deltares 

en ook niet in de opzet van de campus. 

Deze situatie heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag of wel ontwerpopdracht, 

die zowel voor de visie op de campus als ontwerp van het gebouw van toepassing is. 

'Ontwikkel een visie en ontwerp een gebouw waarin Deltares zichzelf kan presenteren 

naar een breed publiek. Laat in het gebouw zowel de historie als de toekomstvisie 

van Deltares tot uiting komen.' 

De onderzoeksvraag heeft twee belangrijke hoofdelementen in zich. 

Ten eerste: Hoe kan Deltares zich meer openstellen, zich naar een breed publiek 

presenteren. En ook informeren over het belang van de werkzaamheden, die 

Deltares doet. 

Het tweede element is breder. Hierbij gaat het om de het uitdragen van de 

bedrijfsidentiteit. Zowel de historie, de toekomstvisie en de manier van werken van 

het bedrijf zijn hierbij belangrijke onderdelen. Deze moeten samen één worden in 

een visie op de campus en een ontwerp voor een gebouw. Deltares zal uiteindelijk, 

als de fusie is voltooid, één identiteit hebben. Deze identiteit zal uitgedragen worden 

naar alle share- en stakeholders. 

Om antwoord op de onderzoeksvraag te geven moeten verschillende vragen 

beantwoord worden. De deelvragen komen in de hoofdstukken aan de orde en 

zullen tot een antwoord op de hoofdvraag leiden. Niet alle hoofdstukken zullen een 

eigen onderzoeksvraag hebben. Sommige hoofdstukken zullen voortkomen uit de 

onderzoeksvraag van een ander hoofdstuk of een toelichting zijn op het ontwerp. 

De deelvragen zijn: 

Visie op de campus: 

'In welke mate moet de campus voor het publiek toegankelijk zijn om ook door 

middel van de campus uiting te geven aan de identiteit en de werkzaamheden van 

Deltares?' 

'Hoe kunnen zowel de historie van het Thijsse-erf als de toekomst van de Deltares

campus tot uiting worden gebracht in een ontwerp van de campus?' 

15 



Het gebouw: 

'Welke functie moet het entreegebouw van Oeltares hebben om Oeltares het best te 

kunnen exposeren naar een breed publiek?' 

'Welke locatie moet de nieuwe functie op de Oeltares-campus krijgen?' 

'Welke ontwerphouding moet aangenomen worden ten opzichte van de 

herbestemming van het gebouw om de identiteit het best tot uiting te laten komen?' 
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onder 1: 1.2 
Delft 

Onder 2: 1.3 
Masterplan Technopolis van Claus en Kaan 
architecten, jul. 2010 

- Centrum Delft 
- TU Delft 

- Technopolis 
- Deltares-campus 

Deltares-campus 
Stedenbouwkundige visie 

De afstudeeropdracht van het Deltares-atelier bestaat grofweg uit twee onderdelen: 

-het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie op Deltares-campus, 

-op grond van de visie een gebouw ontwerpen ten behoeve van de Deltares-campus. 

In dit eerste hoofdstuk zal de stedenbouwkundige visie worden toegelicht aan de hand 

van de volgende onderwerpen: de context, functie, routing en watermanagement Dit 

zijn de belangrijkste onderwerpen, die een rol hebben gespeeld bij het ontwikkelen 

van de visie. 

Deze inleiding zal verder een korte beschrijving van de stedenbouwkundige visie 

zijn, met tekeningen en impressies ter verduidelijking. 

De Deltares-campus gaat deel uitmaken van Technopolis. Technopolis moet de 

kennispoort van Delft worden. Technopolis is gelegen aan de zuidkant van Delft in 

het verlengde van de universiteitscampus. 

Context 

Technopolis is op dit moment in ontwikkeling. Om aan te sluiten op Technopolis heb 

ik de hoofdentree van de Deltares-campus verlegd naar de noordzijde, de zijde die 

gericht is op het centrum van Technopolis. 

Herbestemming 

De entree van de campus is het begin van een centrale as die door de campus 

loopt. Deze centrale as verbindt de belangrijkste functies met elkaar en moet een 

impressie geven van de werkzaamheden die op de campus verricht worden. De 

centrale as is een semi-openbare ruimte. De as verbindt de belangrijkste gebouwen 

met elkaar maar biedt ook ruimte aan een doorgaande loop- en fietsroute richting 

Rotterdam. 

Alle tijdelijke bebouwing heb ik verwijderd, omdat deze van onvoldoende kwaliteit 

was om voor de toekomst te behouden. Ook moest te tijdelijke bebouwing wijken 
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Onder: 1.4 
Impressie Deltares-campus 

om de centrale-as vrij te maken van bebouwing. Alle bestaande bebouwing blijft 

behouden en zal bij herbestemming zoveel mogelijk hergebruikt worden. Nieuwe 

gebouwen volgen de oorspronkelijke structuur van de gebouwen op de campus. 

Routing 

De centrale as heb ik verkeersluw gemaakt om optimaal toegang te bieden aan 

langzaam verkeer. Autoverkeer op de campus wordt tot een minimum beperkt door 

alle parkeerplaatsen aan het begin van de campus te positioneren. 

Duurzaamheld 

Het laatste onderwerp, dat behandeld zal worden, gaat over het water management 

van de campus. Hiervoor zijn helofytenfilters en wetlands toegepast. 
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onder: 1.5 
Delft 

- Centrum Delft 
TU Delft 
Technopolis 

- Deltares-campus 

Technopolis 
Context 

In 1927 is het waterloopkundig laboratorium (WL) opgericht, dit was het begin van 

wat nu Deltares is. De eerste zes jaar van het bestaan van het instituut was het 

gevestigd in de kelder van het ministerie van weg- en waterbouw. Na deze zes jaar 

krijgt WL een eigen vestiging in het centrum van Delft. Op deze locatie worden de 

eerste faces voor de deltawerken ontworpen. 

Wegens ruimtegebrek verhuist WL in het begin van de jaren zeventig naar het 

Thijsse-erf. Dit is een campus van ongeveer 400 bij 500 meter, waar WL zich verder 

kan ontwikkelen. Het Thijsse-erf ligt langs de Schie ten zuiden van de Technische 

Universiteit Delft. Op deze locatie is nu Deltares gevestigd, Deltares is een fusie van 

WL I Delft hydraulics, GeoDelft, de unit bodem- en grondwater van TNO, delen van 

Rijkswaterstaat, DWW, RIKZen RIZA. Deze fusie is 2008 in werking gezet. Sinds de 

fusie wordt het Thijsse-erf ook wel Deltares-campus genoemd. 
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Links: 1.6 
Masterplan Technopolls van Claus en Kaan 
architecten, jul. 2010 

onder: 1.7 
Ruimtelijke verdeling Technopolis 
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Het gebied waar de Deltares-campus in ligt, TU zuid, is recent in ontwikkeling 

genomen. Het gebied is omgedoopt tot Technopolis en moet de kennispoort van Delft 

worden. Het is de bedoeling dat bedrijven met een hoge research & development 

component, die nauw verbonden zijn met de TU Delft, zich vestigen op Technopol is. 

Deltares ligt samen met het Reactor Instituut Delft al in Technopolis en zij passen 

precies in dit profiel. 

Sinds de oprichting van het projectbureau Technopolis op 1 januari 2009 zijn 

er verscheidene masterplannen geweest voor het gebied. Het plan, dat ik als 

randvoorwaarde heb gebruikt voor het ontwikkelen van een stedenbouwkundige 

visie op de Oeltares-campus, is het plan van Claus en Kaan Architecten van juli 

2010. Dit plan was bij aanvang van het afstuderen, in februari 2011, het meest 

recente plan. 

Het plan van Claus en Kaan architecten laat zich kenmerken door een driedeling die 

in het plan is gemaakt. 

Parallel aan de snelweg A13 bevinden zich de zogenaamde clusters, deze kavels zijn 

dichtbebouwd. 

Aan de zijde parallel aan de Schie bevinden zich de kamers. Deltares maakt deel uit 

van dit deel van het gebied . De kamers zijn meer groen van karakter, de gebouwen 

staan hier in het groen. 

Tussen de clusters en de kamers bevindt zich het centrum. In het centrum bevinden 

zich alle faciliteiten voor Technopol is. 

Oe drie delen van Technopolis worden van elkaar gescheiden door verkeersassen. 

De as tussen de kamers en het centrum is de primaire as. Hier loopt ook de 

openbaar vervoer lijn, die een verbinding maakt met Delft en in de toekomst met de 

vluchthaven Rotterdam en Rotterdam. 

De noordhoek van de Deltares-campus grenst vrijwel direct aan het centrum van 

Technopolis. 
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Links 1: 1.8 
Gebouwen huidige situatle 

Links 2: 1.9 
Gebouwen nieuwe situatie 

Links onder: 1.10 
Entreeplein en centrale as 

Onder: 1.11 
Zicht vanuit centrum Technopolis 

Semiopenbaar 
Herbestemming 

De Deltares-campus stamt uit het begin van de jaren zeventig. De campus en de 

gebouwen op de campus zijn ontworpen door Op ten Noort Blijdenstein. Zowel de 

gebouwen als de campus maken een erg gesloten indruk. Om de campus liggen 

grachten en de grenzen op de campus zijn heel hard. Het is binnen of buiten, er zijn 

weinig overgangsgebieden, zoals luifels of portieken. Hierdoor maakt de campus een 

harde onvriendelijke indruk die niet uitnodigt de campus te bezoeken ofte bekijken. 

Bij de gesloten uitstraling van de campus lijkt Deltares zich goed te voelen, een iets 

afstotende locatie die daardoor de rust biedt om te werken. Eén van de doelen bij 

de oprichting van Deltares was het bedrijf opener te maken . Dit doel werd mede 

gestuurd door de overheid, die veel geld in Deltares steekt. Het bedrijf kan dit niet 
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van de ene op de andere dag realiseren, hier gaat tijd overheen. De architectuur van 

de campus kan hierbij helpen. De deelvragen waar dit hoofdstuk antwoord op geeft 

zijn: 

'In welke mate moet de campus voor het publiek toegankelijk worden om ook via de 

campus uiting te geven aan de identiteit en de werkzaamheden van Oe/tares' 

en 

'Hoe kunnen zowel de historie van het Thijsse-erf ais de toekomst van de Deltares

campus tot uiting worden gebracht in een ontwerp van de campus?' 

De tweede vraag komt ook in volgende hoofdstukken nog aan de orde. 

Ik heb geprobeerd een semiopenbaar karakter te creëren. Ik heb de campus visueel 

geopend richting Technopolis, maar de gracht behouden. Op de hoek waar de 

Deltares-campus grenst aan het centrum van Technopolis is de gracht een vijver 

waardoor meer de suggestie wordt gewekt dat men er omheen kan lopen. In de 

vijver ligt het entreegebouw dat als icoon voor Deltares dient. Het beeld, dat ik 

heb getracht te bereiken, moet mensen uitdagen de campus te bezoeken. Als men 

werkelijk rond de vijver loopt komt men al snel bij de brug die toegang biedt tot de 

campus. 

Door de visuele verbinding en het behouden van de gracht heb ik ingezet op het te 

weeg brengen van een spanning die de campus een semiopenbaar karakter geeft, 

aan de ene kant open, aan de andere kant toch gesloten en rustig. 

De campus is van begin jaren zeventig en is in brutalistische stijl gebouwd. Dit houdt 

op het niveau van de campus in dat er weinig rekening is gehouden met de context 

en er een strak orthogonaal grid over de bestaande polderstructuur is gelegd. 

Ik wil echter meer aandacht besteden aan de context. Hiertoe heb ik besloten de 

gridstructuur door te zetten die toendertijd uit de context viel, maar nu de context 

vormt voor de transformatie van de campus. 
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Boven: 1.12 
Impressie entreeplein 

Met het behouden van de gridstructuur van de campus wil ik dit onderdeel van de 

geschiedenis deel laten zijn van de identiteit van Deltares. 

Tevens heb ik de nieuwe identiteit in de campus tot uiting laten komen door onder 

de strakke gridstructuur een nieuwe polderstructuur te introduceren, die meer 

organisch van structuur is. 
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Onder 1: 1.15 
Deltagoot 

Onder 2: 1.16 
Dijktest In testtuin 

Onder 3: 1.17 
Proefopstelling in Zout-zoethal 

Uiting van de werkzaamheden 
Functie 

Deltares is een fusie van vijf bedrijven, die onderzoek doen op het gebied van 

deltatechnologie. Deze bedrijven hadden ieder een eigen locatie met eigen 

onderzoeksfaciliteiten. De meeste van deze bedrijven zullen met hun faciliteiten 

naar de Deltares-campus verhuizen. 

Wat betreft de algemene functie van de campus verandert deze niet. Het zal een 

campus blijven waar onderzoek wordt verricht door middel van testopstellingen en 

er zullen kantoren zijn die de werknemers en onderzoekers huisvesten. 

Aan het entreeplein, dat toegang tot de campus biedt, en tevens de start van de 

centrale-as is, zijn alle functies van de campus met elkaar verbonden. Aan het 

entreeplein liggen het entreegebouw en de parkeergarage. Het entreegebouw 

ligt bij de ingang van de campus om bezoekers direct op te kunnen vangen en 

te informeren over Deltares en de Deltares-campus. Het entreegebouw ligt op de 

noordhoek van de campus, waar het een visuele verbinding heeft met het centrum 

van Technopolis. De parkeergarage ligt tegenover het entreegebouw aan het 

entreeplein . De parkeergarage ligt aan het entreeplein om een korte verbinding met 

het entreegebouw te hebben en de campus verkeersluw te maken. 

Het hoofdkantoor behoudt zijn locatie in wat nu het hoofdgebouw is, hiermee ligt 

het niet direct aan het entreeplein, maar is het wel duidelijk zichtbaar vanaf het 

entreeplein. Het hoofdgebouw zal ruimte bieden aan alle ondersteunende afdelingen, 

zoals de directie en personeelszaken. De onderzoekers zullen kantoren hebben in 

de drie gebouwen die langs de centrale as liggen en in de kantoren in de Zout

zoethaL In de drie gebouwen langs de centrale-as zullen ook de onderwijsfuncties 

voor een groot deel worden ondergebracht. Ook in het entreegebouw zal een 

deel van de onderwijsfuncties komen. Hiermee bevinden de kantoorfuncties 

en onderwijsfuncties zich, vanuit het entreeplein gezien, hoofdzakelijk aan de 

rechterkant van de centrale as en de onderzoeksfuncties met als kroonjuweel de 

Deltagoot aan de linkerkant van de centrale as. Hierdoor wordt aan de belangrijkste 

as van de campus zowel de testen als het denkwerk geuit. 
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Door de centrale ligging aan de as zijn de testopstellingen ook altijd snel te bereiken 

vanuit de kantoren. Langs de secondaire as, vanuit de hoofdas gezien achter de 

kantoren, liggen ook testfaciliteiten , zoals het Gotenlab en de testtuinen. 

Tussen de Deltagoot, de Zout-zoethal en de werkplaats ligt een open terrein dat de 

belangrijkste proef opstellingen met elkaar verbindt. De begane grond van de Zout

zoethal was oorspronkelijk bestemd voor kantoren. In de herbestemming wordt deze 

hele verdieping opslagruimte, waar testmaterialen kunnen worden opgeslagen voor 

zowel de Zout-zoethal als de Deltagoot 

Belangrijkste verandering in vergelijk met de oorspronkelijke Deltares-campus is dat 

de campus weer een duidelijke structuur heeft, die zich schikt naar een centrale 

as. Ook heeft er een capaciteitvergroting plaatsgevonden om de nieuwe onderdelen 

van Deltares te kunnen huisvesten en om ruimte te bieden aan nieuwe taken, zoals 

onderwijs. 
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Links boven 1: 1.18 
Bestaande wegen 

Links boven 2: 1.19 
Nieuwe autowegen 

Links onder 1: 1.20 
Nieuwe fletspaden 

Links onder 2: 1.21 
Nieuwe voetpaden 

Onder: 1.22 
Centrale as .met parkeerplaatsen, huidge 
situatle 

Autowegen 

- Fietspaden 
- Voetpaden 

Openbare verbinding 
Routing 

De Deltares-campus is in vele opzichten een product van de jaren zeventig, zo ook de 

routing. De auto speelt een dominante rol. De gehele verkeersstructuur is ingericht 

voor auto's en ieder gebouw heeft parkeergelegenheid naast de deur door middel 

van een centrale parkeeras die de hele campus domineert. Zelfs de voetgangers zijn 

naar het eerste niveau verbannen om de automobilist niet in de weg te lopen. 

Deze opvatting is niet meer van deze tijd. De auto ligt onder vuur door de negatieve 

invloed die deze heeft op het milieu. Daarom heb ik ervoor gekozen de campus 

zoveel mogelijk verkeersluw te maken en zoveel mogelijk ruimte te bieden aan 

fietsers en voetgangers, meer kwaliteit aan de werkomgeving te bieden en ruimte te 

bieden aan biodiversiteit. 

Omdat de routing en vooral de structuur van de routing een belangrijk deel uitmaken 

van de geschiedenis van de campus en daarmee Deltares biedt dit hoofdstuk 

gedeeltelijk antwoord op de deelvraag: 

'Hoe kunnen zowel de historie van het Thijsse-erf a/s de toekomst van de Deltares

campus tot uiting worden gebracht in een ontwerp van de campus?' 

Al het verkeer komt in principe door de hoofdingang binnen, voetgangers, fietsers 

en auto 's. De hoofdingang van de campus ligt op korte afstand van een bus- en 

tramhalte. Technopolis heeft hierdoor een goede verbinding met het Centraal Station 

van Delft en de Technische Universiteit Delft. 

De automobilist moet de auto direct in de parkeergarage aan het entreeplein 

parkeren . Hierdoor zal het aantal auto's op de campus geminimaliseerd worden. De 

gebouwen hebben geen eigen parkeergelegenheid meer en het aantal voor auto's 

begaanbare wegen is tot een minimum teruggebracht. Deze liggen er alleen nog 

voor bevoorrading en veiligheidsvoorzieningen. 

Om interferentie van vrachtverkeer met voetgangers en fietsers te voorkomen is er 
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Onder 1: 1.23 
Bestaande loopbruggen 

Onder 2: 1.24 
Nieuwe loopbruggen 

1:5000 
0 FL,...,~'"t==:J 100m 

Loopbruggen 

- Loopbruggen inpandig 

1:5000 
0 FL,...,._,'"t==:J 100m 

36 



Onder 1: 1.25 
Vlonders Deltares-campus 

Onder 2: 1.26 
Impressie mogelijke vlonders 

Onder 3: 1.27 
Impressie mogelijke vlonders 

een aparte ingang voor vrachtverkeer aan de Rotterdamseweg, de oorspronkelijke 

ingang van de Deltares-campus. 

Als de automobilist zijn auto in de parkeergarage heeft geparkeerd kan deze zich 

direct aansluiten bij de andere voetgangers. Alle voetgangers die op de campus 

komen, zowel bezoekers als medewerkers kunnen gebruik maken van alle 

voetpaden op maaiveldniveau. Vanaf deze paden wordt er een impressie van de 

werkzaamheden en de bedrijfsidentiteit van Deltaris gegeven. 

De paden liggen in het strenge grid, dat geïnspireerd is op de wegenstructuur op 

de campus zoals die momenteel is. De voetganger heeft hier de auto overwonnen, 

maar tevens reageren de paden op de wisselende omstandigheden van de polder. 

Zo zijn er paden die over droog land lopen, maar ook vlonders die het pad moeten 

behoeden voor overstroming of de voetganger over een waterpartij moet helpen. 

(Hierover meer in de paragraaf watermanagement). 

Naast de nieuwe voetgangerspaden op het maaiveld zijn de loopbruggen in stand 

gebleven. Deze zijn alleen voor personeel en voor bezoekers onder begeleiding 

beschikbaar. De loopbruggenstructuur loopt de hele campus rond en verbindt 

hierdoor alle gebouwen met elkaar. Bij aankomst op de campus worden de 

loopbruggen zowel vanuit de parkeergarage als vanuit het entreegebouw ontsloten. 

Zoals in de het hoofdstuk over de functie al beschreven is, wordt de herbestemming 

van de campus gekenmerkt door een centrale as. Door deze centrale as lopen de 

belangrijkste verkeersroutes van de campus. De campus is een volledig openbare 

ruimte, daarom is de centrale as verbonden met het achterland, waardoor fietsers 

en voetgangers ervoor kunnen kiezen over de Deltares-campus naar bijvoorbeeld 

het World Art Center te gaan, een nabij gelegen kunstexpositie. 

Het entreeplein maakt een belangrijk deel uit van deze openbaarheid van de 

campus. Het plein heeft een open zichtverbinding met het centrum van Technopolis 

en de verkeersas die parallel loopt aan de Deltares-campus. Door deze openheid 

moeten mensen aangetrokken worden de campus te bezoeken. Het plein verbindt 

ook de verkeersstructuur van de campus met de verkeersstructuur van Technopolis 

en is een belangrijke peiler van het meer openbaar maken van de campus. 
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Links 1: 1.28 
Water bestaande situatle 

Links 2: 1.29 
Laagwater nieuwe situatle 

Links onder: 1.30 
Hoogwater nieuwe stltatle 

Onder: 1.31 
Inspiratie nieuwe waterstructuur 

Watermanagement 
Duurzaamheld 

De core business van Deltares is deltatechnologie. Een belangrijk deel van 

deltatechnologie is water- management. Wat betreft duurzaamheid heb ik me hier 

dan ook op gericht. 

Wederom komt in dit hoofdstuk de volgende deelvraag aan de orde: 

'Hoe kunnen zowel de historie van het Thijsse-erf als de toekomst van de Deltares

campus tot uiting worden gebracht in een ontwerp van de campus?' 

In dit hoofdstuk wordt echter meer een antwoord gegeven op de vraag hoe de 

toekomstvisie van Deltares tot uiting te brengen in de visie op de campus. 

In het boek eradie toeradie van William McDonough en Michael Braungart wordt het 

principe van onderlinge afhankelijkheid beschreven . Dit houdt wat betreft Deltares 

in dat het de ruimte en de technologie heeft om als waterbuffer te dienen voor een 

deel van Technopolis, maar dat het zelf onvoldoende energie kan opwekken om 

testen uit te voeren. Hierbij kunnen de aangrenzende kavels of de tuinders van het 

Westland te hulp schieten. Zo zijn naaste buren onderling van elkaar afhankelijk. 

Het watermanagement op de campus geschiedt op twee manieren. Water wordt 

vastgehouden op groene daken en de campus heeft door wetlands een grotere 

wateropslagcapaciteit als voorheen. Naast de opslag van water wordt er ook water 

gezuiverd door middel van helofytenfilters. 

Wateropslag capaciteit 

In het verleden was watermanagement erop gericht woon-, werk- en leefgebieden 

droog te houden. Hier wordt nog steeds naar gestreefd, maar er wordt nu ook gekeken 

naar mogelijkheden om gebieden gecontroleerd te laten overstromen. Omdat er al 

enkele bestaande gebouwen op de Deltares-campus staan is het niet mogelijk de 

campus te laten overstromen. Het is wel mogelijk de opslagcapaciteit te vergroten. Dit 

heb ik gedaan door wetlands te introduceren op de campus. Alle nieuwe gebouwen 

zijn omringd door wetlands en moeten dusdanig ontworpen worden dat deze met 
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Links: 1.32 
Wetlands In woonwijk 

Links onder 1: 1.33 
Groenstructuur bestaand 

Links onder 2: 1.34 
Groenstructuur nieuw 

ffl Bomen 
~ Struikgewas 

Hoog grasland 
Laag grasland (wetlands) 

- Helofytenfilter 

hun fundering in het water komen te staan, dit kan bijvoorbeeld door het gebouw te 

laten drijven of het op poten te zetten. Met de afgegraven grond zal het land rond 

de bestaande gebouwen opgehoogd kunnen worden om deze te beschermen tegen 

schommelingen in het waterpeil, ook kunnen hiermee dijken worden gebouwd rond 

de testtuinen. 

Wetlands zijn stukken land die bij een normaal waterpeil voor het grootste deel droog 

staan, maar die bij stijgen van het waterpeil onder water komen te staan. Dit betekent 

dat de Deltares-campus bij normale waterstand grotendeels droog land is, maar als 

het waterpeil begint te stijgen grote stukken van de campus onder water komt te 

staan. Dit zal een verandering in het karakter van de campus tot gevolg hebben, die 

de nieuwe manier van denken tot uiting brengt. Als er een wateroverschot is, is er 

ruimte voor het water nodig en is er tijdelijk minder ruimte voor de mens. Ook zullen 

mensen veranderingen in hun gedrag aan moet brengen, daar bepaalde wegen 

tijdelijk niet beschikbaar zijn of wegen die normaal over het droge land lopen nu als 

vlonders door het water lopen. Dit laat dus direct een verandering in de leefomgeving 

zien, die bewustwording van onze relatie met water teweeg moet brengen. 

Ook komen de natte- en droge gebieden en de veranderingen in het waterpeil de 

biodiversiteit van op de campus ten goede, omdat er gevarieerde leefklimaten 

ontstaan. 

Het Stromingslab dat ik zal herbestemmen tot entreegebouw voor Deltares is 

een bestaand gebouw. Het gebouw zal in een permanente vijver komen te staan, 

vergelijkbaar met het hoofdgebouw. 

Waterfiltering 

Naast de wateropslag bij wateroverschotten door regen is de campus voorzien van 

helofytenfilters (Helofyten zijn rietplanten). Deze filters kunnen in combinatie met 

een septic tank en een UV-filter rioleringswater opwerken tot drinkwaterkwaliteit De 

bedoeling van de helofytenfilters is een doorstroomsysteem te realiseren, waarbij 

het niet meer nodig is drinkwater te gebruiken voor de testen die gedaan worden. 

Momenteel wordt 16.000 water opgeslagen in de kelder van de Zout-zoethaL Dit 

water was oorspronkelijk drinkwater en is, na ongeveer vier jaar gebruikt te zijn bij 

testen, dusdanig vervuild dat het geloosd moet worden. Dit is een grote verspilling 

van drinkwater en geeft een extreme piekbelasting op het riool, als het water geloosd 

wordt. 
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Boven: 1.35 
Deltares-campus bij hoogwater 

Door het toepassen van helofytenfilters kan het water gezuiverd worden en van 

constante kwaliteit blijven. Als er waterverliezen optreden kan de wateropslag 

worden aangevuld met gezuiverd grijswater van de Deltares-campus. Doordat het 

water na gebruik direct gezuiverd wordt, kan er ook meer daglicht toegelaten worden 

tot de testruimtes. Dit komt de kwaliteit van de ruimte en daarmee de werkplek 

van de onderzoekers ten goede. Momenteel is er weinig daglicht in de testruimtes, 

omdat dit algengroei tot gevolg heeft. Door het filteren van het water worden de 

algen verwijderd . 

Ook de gebouwen op de campus zijn voorzien van helofytenfilters. Het is echter (nog) 

niet toegestaan rioleringswater op open water te lozen. De helofytenfilters zuiveren 

dus voor, waardoor de druk op de waterzuiveringcentrale zal afnemen. Door de 

ruimte op de campus is het zeer goed mogelijk overcapaciteit te realiseren, er is 
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namelijk maar één vierkante meter helofytenfilters per persoon in een huishouden 

nodig. In kantoorruimte wordt minder water gebruikt dan in een huishouden. Dit 

betekent voor Deltares, waar maximaal 400 tot 600 mensen komen, dat 400m2 

meer dan voldoende is om het grijswater en het rioleringswater te zuiveren. 

Deltares is een instituut dat water in de genen heeft zitten, door middel van de 

wateropslag en -zuivering kan Deltares zichzelf helpen, maar ook de naaste buren 

op Technopolis en de Schie dijk. Daar tegenover kunnen de naaste buren Deltares 

helpen met haar grote energiebehoefte. Zo ontstaat er een onderlinge afhankelijkheid 

die het mogelijk maakt energie en grondstoffen in de naaste omgeving te oogsten. 
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Links: 2.1 
Entreegebouw Deltares 

Links onder: 2.2 
Deltares-campus 

Entreegebouw Deltares 
Gebouw 

In de inleiding van het vorige hoofdstuk is al kenbaar gemaakt dat de 

afstudeeropdracht van het Deltaresatelier uit twee delen bestaat. Het eerste deel 

is het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie op de Deltares-campus, deze 

visie is beschreven in het voorgaande hoofdstuk. Dit hoofdstuk zal gaan over het 

tweede deel van de opdracht: op basis van de stedenbouwkundige visie een gebouw 

ontwerpen ten behoeve van de stedenbouwkundige visie. 

Bij het ontwerpen van het gebouw ligt het zwaartepunt van de opdracht. Het gebouw 

zal in dit hoofdstuk beschreven worden aan de hand van de volgende onderwerpen: 

bestaande gebouw, herbestemming, functie, routing, ruimte en inrichting, 

materialisatie exterieur, materialisatie interieur, constructie en duurzaamheid. Dit 

zijn de belangrijkste onderwerpen die invloed hebben gehad op het ontwerp. 

Deze inleiding zal verder een korte beschrijving van het entreegebouw zijn met 

tekeningen en impressies ter verduidelijking. 

In mijn stedenbouwkundige visie heb ik geprobeerd de Deltarescampus een meer 

open karakter te geven en uiting te geven aan de identiteit van Deltares. Om deze 

visie te versterken heb ik een entreegebouw voor Deltares ontworpen bij de nieuwe 

ingang van de campus. Het gebouw moet de identiteit van Deltares uitdragen en een 

landmark zijn dat vanuit het centrum van Technopolis te zien is. 

Op de beoogde locatie van het entreegebouw, in de noordhoek van de campus, 

stond tot halverwege 2010 het Stromingslab, een gebouw met proefopstellingen dat 

buiten gebruik is geraakt en gesloopt is om plaatsttemaken voor een kantoorgebouw 

ontworpen door Jeanne Dekkers Architectuur. Als randvoorwaarde voor mijn ontwerp 

heb ik de klok een klein jaartje teruggedraaid en ben ik ervan uitgegaan dat het 

Stromingslab er nog staat. Het wordt dus een herbestemmingsproject. Ik heb hier in 

beginsel voor gekozen vanuit duurzaamheidsoverweging, maar ik heb dit ook gedaan 

om een uitdaging te vinden in het zoeken naar mogelijkheden die een bestaand 

gebouw biedt om een nieuwe functie te huisvesten. 
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Onder: 2.3 
Situatie 
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Water 
Bomen 

Het Stromingslab was oorspronkelijk een testgebouw waar, zoals de naam al zegt, 

proeven worden gedaan in stromingsmodellen. Het hele gebouw was ingericht voor 

proeven. Deze functie is in het geheel komen te vervallen. De functie van het nieuwe 

gebouw draagt het motto 'kennis dragen, kennis delen'. Dit wordt gedaan door een 

museum, een onderwijsfunctie en een bibliotheek. 

Zoals de naam van het verslag al zegt heb ik het entreegebouw voor Deltares 

ontworpen. In dit entreegebouw kan Deltares zich presenteren naar een breed 

publiek door middel van het museum, maar kan het zich ook presenteren naar 

stake-en shareholders. 

Door middel van de routing en de materialisatie in het museum heb ik geprobeerd 

de identiteit van het stromingslab voort te laten bestaan in het nieuwe gebouw. 

Toch heeft het gebouw een nieuwe identiteit gekregen, met name door een huid van 

ETFE, die ik om het gebouw heb gewikkeld. Het doel van deze huid is het bestaande 

gebouw in een luchtbel te laten zweven, waardoor er een evenwicht ontstaat tussen 

het bestaande gebouw en het nieuwe gebouw. 
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Eerste verdieping 
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2.9 
VIerde verdieping 

2.10 
VIJfde verdieping 

2.11 
zesde verdieping 
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Impressie noordgevel 
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2 .15 
Noordaanzicht achter ETFT-huid 
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2.16 
Oostaanzicht 
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Langsdoorsnede van het museum 
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Langsdoorsnede van de onderwijsfunctie 
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Links boven: 2.20 
Functies bestaande situatie, kelder 

Links onder: 2.21 
Functies bestaande situatie, begane grond 

Pompruimte 
Kleppenhuis 

- Waterreservoir 
IJkstation 
Testcircuit 
Facilitaire ruimte 

Stromingslab 
Bestaand gebouw 

In dit hoofdstuk zal ik een korte beschrijving geven van het bestaande gebouw. Ik 

zal hiertoe zoveel mogelijk de onderwerpen hanteren, die ik ook heb toegepast bij 

het beschrijven van het nieuwe ontwerp voor het Stromingslab, het entreegebouw 

van Deltares. 

Allereerst vind ik het belangrijk om te zeggen dat het om een herbestemmingsproject 

gaat. Het gebouw is echter reeds gesloopt, dit is gebeurd in de maanden voorafgaand 

aan het afstuderen. 

Functie en programma 

HetStromingslab is een gebouw uit 1974. Oefunctievan hetgebouwwas hetdoen van 

proeven in stromingsmodellen. Om het water te laten stromen was het Strominglab 

voorzien van een watertoren met overloopreservoir. Door het overloopreservoir 

kon een constante waterdruk en daarmee een constante snelheid van het water 

gegenereerd worden. 

Het gebouw werkte als volgt. In de kelder van het gebouw bevonden zich de 

waterreservoirs. Naast de waterreservoirs bevonden zich hiertevens het kleppen huis, 

de pompruimtes, de ijkstations en een testcircuit. Het water kon door de pompen 

de watertoren in gepompt worden, de waterstromen waren te bedienen vanuit het 

kleppen huis. 

Bovenin de watertoren was een overloopreservoir, dat door de constante waterhoogte 

een constante waterdruk kon genereren voor de testcircuits op de begane grond van 

het gebouw. Naast facilitaire functies als een ketelhuis, transformatoren en toiletten 

is de hele begane grond ingericht voor testcircuits. Tevens steken de ijkstations, die 

in de kelder staan, door de begane grondvloer in de vide van de eerste verdieping. 

De eerste verdieping heeft een klein testcircuit en dient hoofdzakelijk als balkon om 

de proefopstellingen te observeren. 

Aan de watertoren hangt nog een meetruimte. Hiervandaan konden de metingen 

verricht worden en instellingen gedaan worden. 
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Links: 2.22 
Functies bestaande situatie, 
eerste verdieping 

Links onder: 2.23 
Functies bestaande situatie, 
langsdoorsnede 

Onder: 2.24 
Ruimtelijke verdeling 

Pompruimte 
Waterreservoir 
IJkstation 
Testcircuit 
Facilitaire ruimte 

Routing 

Overeenkomstig andere gebouwen met testopstellingen op de Deltares-campus 

is een hoofdentree moeilijk aan te wijzen. Omdat er geen kantoren in het gebouw 

zijn kwam men hoofdzakelijk via de loopbrug op de eerste verdieping binnen. De 

loopbrug verbindt het Stromingslab met de Zout-zoethaL 

Op de begane grond zijn geen duidelijke verkeersruimtes gedefinieerd. Omdat de 

proefopstellingen hoofdzakelijk op het midden van de vloer stonden kan aangenomen 

worden dat de verkeersruimtes hoofdzakelijk langs de gevel liepen. 

Op de eerste verdieping is de routing duidelijker. Hier lopen de balkons rond de 

testcircuits op de begane grond. Alleen aan de noordzijde bevindt zich nog een klein 

testcircuit. Ook de loopbrug komt uit op de eerste verdieping. 

Het vertikaal verkeer is niet duidelijk in een bepaalde zone of volgens een bepaald 

stramien georganiseerd. Wel verbindt het trappenhuis in de watertoren alle 

verdiepingen met elkaar en zijn er enkele noodtrappen aan de buitenzijden van het 

gebouw. 

Ruimte en Inrichting 

Het Stromingslab is een gesloten doos met een glazen plint op de begane grond, 

die het gebouw van daglicht voorziet. Verder is het gebouw één open ruimte met 

een eerste verdieping die hoofdzakelijk uit vide bestaat en daarom beter als 

balkon beschouwd kan worden. Het gebouw is verder grofweg te verdelen in drie 

hoofdruimtes, die alle in open verbinding staan met elkaar. De eerste ruimte is 

voor de watertoren, daar staat de pompinstallatie. De tweede ruimte is achter de 

watertoren, waar de testcircuits zich bevinden, en een derde ruimte loopt parallel 

aan het gebouw. Hier bevindt zich ook een testcircuit. 

Materialisatie 

De materialisatie van het interieur laat zich kenmerken door basisbouwmaterialen 

als beton voor de constructie, stalen spanten in het plafond en gemetselde lichte 

betonblokken voor de binnenkant van de gevel. Doorvalbeveiligingen zijn rood 

geverfde stalen hekken. 

Het gebouw maakt vanaf de buitenzijden een monolithische indruk. Dit komt door 

de gesloten doos die het gebouw vormt. De ramen die in het gebouw zitten vormen 

lange smalle stroken in een betonnen lijst. De bekleding van de gevel bestaat uit 
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Boven: 2.25 
Routing kelder 

Onder: 2.26 
Routing begane grond 

Verkeersruimte 
Verticaal verkeer 
Entrees 
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Boven: 2.27 
Routing eerste verdieping 

Onder: 2.28 
Routing tweede verdieping/watertoren 

Verkeersruimte 
- Verticaal verkeer 

Entrees 
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Onder: 2.29 
Constructie 

Sta biliteitswanden 

roze bruine asbest golfplaten. De glazen plint op de begane grond bestaat uit zwarte 

kozijnen. 

Constructie 

Het gebouw bestaat uit een betonskelet met daarop stalen vakwerkliggers. De 

kolommen staan op een hard op hard afstand van 4800mm. In de ruimte zelf staan 

geen kolommen die behoren tot de hoofddraagconstructie. De overspanning wordt 

gemaakt door stalen vakwerkliggers in het plafond. De vrije overspanning bedraagt 

16.8 meter. Bij het deel parallel aan het gebouw bedraagt de vrije overspanning 

15.6 meter. 

Het gebouw behaalt haar stabiliteit uit betonnen wanden, die in de gevel van 

het gebouw staan, en uit de schijfwerking van het dak. Het is niet duidelijk of de 

watertoren meewerkt in de stabiliteit. 
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2.31 
Begane grond 
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Eerste verdieping 

~8-1
1 

- . 
1 
-~--·~.-:: .. ·---.. ! ---=·-=---=-f;101-·--:: lrn~ftffiflt-----~~~--------1 ~ .• ~- - '

0 
' ~~ 

I .!"'1 ... _ . .......... ·- ~ .... _ 1. i@lt!Hitlllij 1 

_."' .... ... I , ....... 
1-r!~==:r:-...J.....Jjillllllij~ 0 lïöi ~ .. _ 

•• 
-

Iä3l .. ..tJ;; 

- ,(14 +-............. 

===~~~==~===F==1=:2~5~0===================r120m O·r==l:=:=c::=::J--==l 

71 



~~ I 
I ~lOl Ir"' 
l I g•n tfillr .. Lt 
J CM V po ti>Arl'ft llitl iat\ipli! • 

~ 10""' M'T.<b&lao '"'i' ... '"' 

~ .............. , 

2.33 

.I 
i-: 
F1 

~· 

:!t 
I 

Tweede verdieping en dak 
1:250 

O~F===l==~c===5==~~==~c===5==~~F===t==================~l 20m 

I 

~L I 
_I_ 

,oy· 

~ t 
~ . -I 

l 

: I 

~ lr:"-1 

72 



2.34 
Derde verdieping 

2.35 
VIerde verdieping 

2.36 
VIjfde verdieping 

Rechts: 2.37 
Dwarsdoorsnede 
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Langsdoorsnede 
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2.39 
Noordaanzicht 
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Links 1: 2.40 
Raam in gevel 

Links 2: 2.41 
Gevel (Gotenlab) 

Links onder 1: 2.42 
Watertoren 

Links onder 2: 2.43 
Interieur (Gotenlab) 

1+1=1 
Herbestemming 

Zoals in de inleiding beschreven, is Deltares een fusie van vijf bedrijven op het 

gebied van Deltatechnologie. Deze bedrijven hadden ieder een eigen identiteit die 

nu op moet gaan in de identiteit van Deltares. Gemeenschappelijk in de identiteit 

van de bedrijven die Deltares vormen is de manier van werken die in het verleden 

werd toegepast. Bij watermanagement werd gedacht aan de strijd tegen het water, 

hier was veel machtsvertoon voor nodig, de Deltawerken zijn hier een voorbeeld van. 

Tegenwoordig is men een andere weg ingeslagen. Er wordt niet meer tegen het water 

gestreden, maar met het water gewerkt. Dijken worden niet meer alleen maar hoger 

en zwaarder, maar er wordt gekeken waar de rivier bij hoogwater meer ruimte kan 

krijgen door bijvoorbeeld tijdelijk een polder onder water te laten lopen. Of er worden 

nieuwe woonconcepten ontwikkeld die het zelfs mogelijk maken woongebieden 

tijdelijk te laten overstromen. 

Identiteit is een belangrijk onderdeel van het vooronderzoek geweest. De vraag is 

hoe de bedrijfsidentiteit het best tot uiting gebracht kan worden in een gebouw. 

Identiteit is niet alleen maar wie je bent en wat je doet, maar voor een belangrijk 

deel ook je geschiedenis. Je geschiedenis heeft je gevormd. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvraag: 

'Welke ontwerphouding moet aangenomen worden ten opzichte van de 

herbestemming van het gebouw om de identiteit het best tot uiting te laten komen?' 

Om de identiteit van Deltares tot uiting te laten komen in het entreegebouw wil ik 

zowel de oude als de nieuwe manier van werken tot uiting brengen. Deze twee wil 

ik samen laten gaan in één gebouw en ik wil dat de oude en de nieuwe werkwijze 

elkaar aanvullen en versterken. 

De beste herbestemmingstypologie die hierbij toegepast kan worden is, zoals M. 

Provoost het in haar boek Re-Arch beschrijft, de retorische vorm 1 +1=1. Hierin 

beschrijft zij dat het oude of oorspronkelijke gebouw, samen met de herbestemming, 

de nieuwe onderdelen, niet samen twee zijn, maar samen één gebouw vormen. 

Verder moet er een keus gemaakt worden tussen contrast of analogie. M. Provoost, 
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2.44 
Inspiratie, Montréal Biosfeer van 
Buckmlnster Fuller 

zegt in haar boek Re-Arch hierover het volgende : 

"Bij de houding van contrast ligt de nadruk op eigenheid en eigentijdsheid van 

het ontwerp; op de eigen identiteit ten opzichte van het oude. Deze houding komt 

voort uit de veronderstelling dat contrast de betekenis van het oude en het nieuwe 

intensiveert en visualiseert. " 

"Bij de houding van analogie ontstaat het ontwerp uit de oscillatie tussen het 

oude en het nieuwe, waarbij uit de interventie tussen beide iets nieuws ontstaat. 

Daardoor is de identiteit van het nieuwe verbonden met de historie, in plaats van dat 

het ermee geconfronteerd wordt. " 

Bij de aanname van contrast moet het oude het nieuwe intensiveren en staat het 

oude in het teken van het nieuwe. Dit is niet het effect dat ik wil bereiken, gezien het 

belang dat ik hecht aan de historie die verbonden is aan het oude gebouw. 

Bij een analogie ontstaat er een oscillatie tussen het oude en het nieuwe, waardoor 

verbinding ontstaat tussen het oude en nieuwe. Hiermee wordt er zowel recht 

gedaan aan de historie als aan het nieuwe gebouw, en er ontstaat één gebouw. 

Hoe is deze analogie en samenwerking tussen het oude en het nieuwe tot stand 

gekomen? Om de analogie en de typologie 1 +1=1 te laten ontstaan heb ik in 

hoofdzaak twee ontwerpbeslissingen genomen. Ik ben een analogie aangegaan met 
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2.45 
Stromingslab In ETFE-huid 

de oorspronkelijke werking van het gebouw. De routing van de museumbezoeker 

is geïnspireerd op de werking van het gebouw, hoe de waterstromen zich door het 

gebouw werkten en hoe de onderzoekers toezicht hielden op de proeven. 

Ook met de materialen waar de nieuwe gebouwdelen mee zijn gebouwd is een 

analogie aangegaan. Het Stromingslab is constructief hoofdzakelijk van beton. 

Nieuwe vloeren zijn ook van beton, alleen in combinatie met een staaldamwandprofieL 

Hiermee wordt een onderscheid gemaakt tussen het oude en nieuwe. Beton en staal 

zijn beide basic ruwe materialen, die niet met elkaar contrasteren. Zowel de routing 

als de materialisatie worden in een eigen hoofdstuk toegelicht. 

De typologie 1+1=1 is vooral van de buitenzijde van het gebouw goed te zien. Ik 

heb het zware monolithisch ogende Stromingslab laten zweven in een tweede 

huid van ETFE. Hiermee gaan het bestaande gebouw en het nieuwe gebouw een 

samenwerking aan. 

Het gebouw staat in een vijver aan de entreezijde van de campus. Door de licht-van

gewicht ogende tweede huid om het oorspronkelijke gebouw lijkt er een luchtbel om 

het gebouw te zijn ontstaan die het zware gebouw laat drijven op de vijver. Het oude 

gebouw houdt door zijn massa juist de luchtbel op zijn plaats. Hierdoor ontstaat een 

evenwicht in het gebouw en wordt het nieuwe afhankelijk gemaakt van het oude 

gebouw en vice versa. 
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Kennis dragen, kennis delen 
Functie 

De belangrijkste taak van Deltares is Nederland verdedigen tegen het oprukkende 

water. Om deze taak te kunnen uitvoeren doet Deltares zowel fundamenteel 

onderzoek als onderzoek naar concrete of praktische vraagstukken. Het 

fundamenteel onderzoek wordt ingezet om deze laatste onderzoeken te dienen. 

Met deze taken is Deltares een belangrijk uithangbord voor de Nederlandse 

kenniseconomie en staat het aan de basis van de roem die Nederland heeft op het 

gebied van watermanagement 

In het verleden was de term kenniseconomie nog niet zo'n belangrijk begrip als dat 

tegenwoordig is. Kennis wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie en 

moet daarom ook prominenter uitgedragen worden. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvraag: 

'Welke functie moet het entreegebouw van Deltares hebben om Deltares het best te 

kunnen exposeren naar een breed publiek?' 

Deltares en de Deltares-campus hebben in de huidige staat een erg gesloten 

karakter. Bij het transformeren van de campus heb ik getracht deze een meer open 

karakter te geven, waardoor het makkelijker is voor Deltares zich te presenteren aan 

de buitenwereld. Om dit openmaken kracht bij te zetten heb ik het Stromingslab 

herbestemd tot het entreegebouw van Deltares. Dit gebouw ligt prominent bij de 

nieuwe entree van de campus en biedt zowel functies voor personeel en studenten 

als bezoekers. 

Op het gebied van watermanagement heeft Deltares vooral een onderzoekende 

taak. Hier is dan ook veruit het grootste deel van de campus aan gewijd, het doen 

van onderzoek en daarmee het genereren van kennis. Het Entreegebouw heeft 

echter een andere functie: 'Kennis dragen en kennis delen'. 

Om het 'Kennis dragen en kennis delen' in de praktijk te brengen heb ik ervoor 

gekozen een multifunctioneel gebouw te ontwerpen, dat met zijn functie volledig ten 

teken staat van deze taak. 
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Expositieruimte 

- Bibliotheek 
Leslokaal 

- Archief, opslag en expeditie 
Installatieruimte 
Facilitaire kern, toiletten, noodtrap, 
goederenlift en schacht 

- Studieruimte 
Museum 
Les- en praktijklokalen 
College-/ filmzaal 
Shop 
Facilitaire kern . toiletten. noodtrap, 
goederenlift en schacht 
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Entree 

- Experiencecentrum 
Leslokaal 
Kantoor 
Bar 

- Facilitaire kern met toiletten, noodtrap, 
goederenlift en schacht 
Facilitaire ruimte met toiletten, 
mindervalidentoilet faciliteiten t.b.v. 
bar en gardarobe 

- Uitzichtruimte naar Technopolis 
- Museum 
- Les- en praktijklokalen 

College-/ filmzaal 
Facilitaire kern, toiletten, noodtrap, 
goederenlift en schacht 



Links 1: 2.46 
Functies kelder 

Links 2: 2.47 
Functies begane grond 

Links onder 1: 2.48 
Functies eerste verdieping 

Links onder 2: 2.49 
Functies tweede verdieping 

Het voormalig Stromingslab wordt herbestemd tot twee hoofdfuncties. De eerste 

functie is het een museum, waarin Deltares zich kan presenteren naar een breed 

publiek en naar opdrachtgevers en andere zakenrelaties, tijdens bijvoorbeeld 

kennismakingsdagen. 

De tweede functie is een onderwijsfunctie met leslokalen, praktijklokalen, bibliotheek 

met studieruimtes en een flood control room. 

Museum 

Het museum draagt voor een groot deel bij aan de functie van het gebouw, 'Kennis 

dragen en kennis delen'. In letterlijke zin draagt het museum kennis, maar het heeft 

als doel deze kennis over te dragen aan bezoekers van het museum en daardoor 

kennis te delen. 

Het museum ligt in het hart van het oorspronkelijke Stromingslab en heeft twee 

hoofdroutes, deze zullen in het hoofdstuk routing behandeld worden. Het komt er 

in feite op neer dat het museum zo is ingericht dat het zich kan presenteren aan 

jong en oud. Op de eerste en tweede verdieping en in de watertoren bevindt zich 

het museum dat het verhaal van Deltares en het Nederlandse watermanagement 

vertelt en op de begane grond bevindt zich een experiencecentrum waar de jeugdige 

bezoeker van het museum door middel van het zelf doen van proeven kan leren over 

watermanagement 

De onderwijsfunctie 

Onderwijs wordt een steeds belangrijkere taak voor Deltares. Om het voortbestaan 

van Nederland ook in de toekomst te garanderen is het bijvoorbeeld belangrijk dat 

er goede dijkinspecteurs worden opgeleid. Om Deltares de mogelijkheid te bieden 

opleidingen aan te bieden is de onderwijsfunctie opgenomen in het entreegebouw, als 

uiting van deze taak. Over de campus verspreid zijn er meer onderwijsvoorzieningen. 

Aan de zuidzijde van het gebouw bevinden zich in een nieuw volume de les- en 

praktijklokalen. Deze hebben een visuele verbinding met het museum om blijk te 

geven van de onderwijstaken van Deltares. De routing is onafhankelijk van die van 

de museumbezoeker om een zekere mate van rust te bewaren. 

De bibliotheek bevat informatie die voor algemeen gebruik binnen Deltares 

beschikbaak moet zijn en ook voor studenten van de TU Delft beschikbaar is. De 

bibliotheek is in de kelder van het gebouw gelegen en heeft tevens een visuele 

verbinding met het museum. De bibliotheek is een belangrijke kennisdrager en door 

deze in de kelder te plaatsen, de fundering van het gebouw, wordt het gebouw als 
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Onder 1: 2.50 
Functies zesde vedieping 

Onder 2: 2.51 
Functies viJfde verdieping 

Onder 1: 2.52 
Functies vierde verdieping 

Onder 2: 2.53 
Functies derde verdieping 

- Museum 
Flood control room 
Facilitaire ruimte, toiletten en pantry 

het ware gedragen door de kennis. 

De lokalen zijn afgesloten ruimtes, waardoor geluidsoverlast geen probleem is. De 

bibliotheek heeft echter een open verbinding met de museum ruimte. Om toch stille 

studieplaatsen aan te bieden zijn deze plaatsen gelegen in de ruimte tussen de 

oorspronkelijke gevel en de nieuwe buitenschiL Deze plaatsen hebben in beperkte 

mate een visuele verbinding met het museum en een volledig transparante 

verbinding met de buitenzijde van het gebouw. De ruimtes liggen aan de vijver aan 

de noordzijde en zijn gericht op Technopolis. 

Flood control room 

Boven in de watertoren bevindt zich de flood control room. Dit is het zenuwcentrum 

op het moment dat er zich een ramp voordoet in Nederland, zoals een dijkdoorbraak. 

Naast deze belangrijke taak als zenuwcentrum is de flood controle room te 

bezichtigen door de museumbezoeker en worden er simulaties gehouden. Zo dient 

de flood controle room ook de onderwijsfunctie. 

De flood controle room is boven in de watertoren geplaatst, omdat men vanaf een 

hoge positie symbolisch het overzicht heeft. 

Collegezaal 

Het gebouw bevat ook nog een college- annex filmzaal , deze kan zowel voor de 

onderwijsfunctie als de museumfunctie gebruikt worden en is vanuit beide functies 

goed te bereiken. 

Theater 

In het extern volume aan de noordzijde van het gebouw bij de entree van de campus 

bevindt zich een klein theater. Deltares biedt op dit moment in het windgotengebouw 

ruimte aan een theatergroep. Aangezien het windgotengebouw herbestemd wordt tot 

parkeergarage wordt de theaterfunctie voortgezet in dit nieuwe paviljoen. Het ligt los 

van ieder ander gebouw en kan daardoor onafhankelijk van Deltares functioneren. 

Het paviljoen is natuurlijk ook voor Deltares zelf beschikbaar. 

Met de onderwijsfunctie en de museumfunctie bij de entree van de Deltares

campus kan Deltares invulling geven aan haar toekomstige onderwijstaken en zich 

presenteren aan een breed publiek. Maar het belangrijkste is dat de functie een 

belangrijke bijdrage levert aan het 'Kennis dragen en kennis delen' van Deltares. 
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Boven: 2.54 
Impressie experiencecentrum 
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Links 1: 2.55 
Routing museum, volwassenen 

Links 2: 2.56 
Routing museum, jongeren 

Links 3: 2.57 
Routing onderwijsfunctie 

Onder: 2.58 
Glijbaan voor de jongeren parallel aan 
trappenhuis voor ouders 

- Trappenhuis 
- Glijbaan 

Waterloop 
Routing 

De routing in het Entreegebouw is geïnspireerd op de waterloop door het Stromingslab 

en de positie van de onderzoekers tijdens de proeven. Hiermee ben ik een analogie 

aangegaan met het bestaande gebouw om de identiteit van de het Stromingslab 

voort te laten bestaan in de herbestemming. 

Stromingslab 

In het Strominglab werd het water aan de voorzijde van het gebouw via de kelder 

binnengehaald en opgepompt. Het water werd opgeslagen in de kelder. Voor gebruik 

werd het water de watertoren in gepompt. Vanuit de watertoren stroomde het water 

naar de begane grond, waar het water door een stromingsmodelliep. Deze modellen 

stonden, vanuit de voorzijde van het gebouw gezien, achter de watertoren. Eenmaal 

door het model gestroomd, werd het water weer opgeslagen in de kelder. 

De begane grond was de testvloer en de kelder was de afvoer en opslag. Onderzoekers 

konden vanaf de eerste verdieping de proeven aanschouwen. De eerste verdieping 

was bij wijze van spreken een groot balkon, dit vanwege de zeer grote vide. 

Entreegebouw 

Het gebouw kent twee groepen hoofdgebrui kers, namelijk de museumbezoekers en 

de bezoekers die gebruik maken van de onderwijsfunctie en de bibliotheek. 

De museumbezoekers volgen een routing die analoog is aan het gebruik van het 

Stromingslab. Het museum ligt dan ook volledig in het oorspronkelijke gebouw. De 

bezoekers van de onderwijsfunctie hebben een eigen routing, deze zal hierna nader 

behandeld worden. 

Allereerst is het belangrijk om te weten dat iedere bezoeker aan de pleinzijde van 

het gebouw (de voorzijde) op de begane grond binnenkomt. De vleugel voor het 

gebouw is ook een verkeersruimte, maar deze wordt ontsloten door het theater en 

heeft als doel direct vanaf de entree van de campus toegang te bieden aan de 

loopbruggenstructuur. 
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Links 1: 2.59 
Routing bij nood 

Links 2: 2.60 
Routing goederen 

Links 3: 2.61 
liften t.b.v. mindervaliden en goederen 

Museumbezoekers 

De museumbezoekers komen aan de voorzijde het gebouw binnen en kunnen daar 

hun entreebewijs kopen en hun jas in de garderobe laten ophangen. 

Daarna dalen de bezoekers meteen af naar de kelder van het gebouw, waar vroeger 

het water binnenkwam. Dit is tevens de eerste expositieruimte. Vanuit de kelder 

neemt men de lift naar de bovenste verdieping van de watertoren. Bovenaan 

gekomen heeft men uitzicht over Deltares en Technopolis. Hier start ook het 

museum. Vanaf de bovenste verdieping kan men in de flood controle room kijken 

op de verdieping daaronder. Vervolgens daalt men met de trap af, terug het gebouw 

in. Bij de afdaling wordt er een verschil gemaakt tussen volwassen bezoekers en 

jeugdige bezoekers. Volwassenen dalen met de trap af het museum in en jeugd kan 

met de glijbaan naar beneden om in het experiencecentrum op de begane grond uit 

te komen. De jeugd volgt hiermee symbolisch de val van het water naar de testvloer. 

Waar het water vroeger door het stromingsmodel stroomde komt nu de jeugd op 

de begane grond uit om daar zelf proeven te doen, zoals in het hoofdstuk over de 

functie beschreven is. 

Zoals gezegd dalen de volwassenen met de trap af, hierbij passeren zij nog een 

keer de flood controle room en twee kleine buitenmuseumruimtes onder de kop van 

de toren. Daarna gaat men het gebouw weer binnen. Men komt uit op de tweede 

verdieping. Dit is een nieuwe verdieping en heeft een vergelijkbare structuur als de 

oorspronkelijke eerste verdieping, namelijk een groot rondlopend balkon . De tweede 

verdieping is de eerste grote museumruimte. Deze loopt men rond en door de grote 

vide is er zicht op de jeugd die op de begane grond proeven aan het doen is. Eenmaal 

rond daalt men af naar de eerste verdieping die volgens hetzelfde principe als de 

tweede verdieping werkt. Zowel de eerste als de tweede verdieping hebben een 

secondaire lus die om een tweede vide loopt. In deze ruimte kunnen grote objecten 

geplaatst worden die meer dan één verdieping hoog zijn. 

Op de eerste verdieping kan de jeugd zich weer aansluiten bij de ouders en langs 

de filmzaal en de shop afdalen naar de entree. Hier kunnen de jassen opgehaald 

worden en een drankje genuttigd in het café. Het is ook mogelijk vanuit de shop een 

rondleiding te krijgen over de Deltares-campus. 

Onderwijsfunctie 

De routingin de onderwijsfunctie is praktischervan aard. Netals de museumbezoekers 

komt men voor deze functie aan de voorzijde binnen. In plaats van een afdaling de 
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kelder in, loopt de routing over een as naar de achterzijde van het gebouw. Deze as 

geeft toegang tot de bibliotheek en de studieplaatsen en heeft een aftakking naar 

de leslokalen. De ontsluiting van de leslokalen geschiedt door een trappenhuis in 

een atrium, dat hier speciaal aan gewijd is. Dit atrium maakt de visuele verbinding 

met het museum. 

Overige routing 

Expeditie en bevoorrading bevinden zich aan de achterzijde van het pand en heeft 

daar een eigen ingang. De expeditie en opslagruimte grenzen direct aan de stabiele 

kern, waarin zich de goederenlift bevindt, die toegang geeft tot alle vloeren. Met de 

lift in de watertoren en de goederenlift zijn alle verdiepingen te bereiken. Hierdoor is 

het hele gebouw integraal toegankelijk. 
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Onder: 2.62 
Impressie entree lounge 

Zicht op het experiment 
Ruimte en Inrichting 

Er zün verschillende ruimtes te onderscheiden in het entreegebouw. De belangrijkste 

ruimte is het museum met het experiencecentrum. Het museum moet met de 

ruimtelijke werking een impressie geven hoe het Stromingslab ooit gewerkt heeft. 

Het Stromingslab is een testgebouw dat buiten gebruik is. Echter in de andere 

gebouwen zoals de Zout-zoethal doet Deltares nog wel proeven. 

Zoals in het hoofdstukken over de functie en de routing al beschreven is, is er 

vanaf de museumvloeren zicht op het experiencecentrum dat zich op de begane 

grond bevindt. De inrichting van zowel het museum als het experiencecentrum is zo 

ontwerpen dat een optimale visuele verbinding ontstaat. Hierdoor kunnen ouders 

en kinderen contact maken en wordt de suggestie gewekt dat de volwassenen 

toezicht houden op de proeven die op de begane grond worden gedaan, als zijnde 

onderzoekers. 
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Links: 2.63 
Inrichting kelder 

Links onder: 2.64 
Inrichting begane grond 

Rechts: 2.65 
Impressie In de watertoren 

• Objecten 
r--" Toontafels 

__,.111 Vaste inrichting 
eet Meubilair 

Om deze verbinding optimaal tot stand te laten komen zijn op de borstweringen 

rond de vide informatiepanelen bevestigd met een verhaal dat de bezoeker door het 

museum leidt. Als men de informatiepanelen bekijkt kan men ook naar beneden 

kijken. Meer tegen de gevel staan de objecten die horen bij het verhaal, dat verteld 

wordt op de informatiepanelen. 

Oorspronkelijk was het Stromingslab een gesloten doos die van binnen vrij donker 

was. Vanwege de waterkwaliteit was dit noodzakelijk. Aangezien er niet meer met 

gevoelige meetapparatuur gewerkt wordt is de waterkwaliteit van ondergeschikt 

belang geworden en heb ik daklichten toegepast parallel aan de oorspronkelijke 

buitengevel. Hierdoor is ook binnen de ETFE-huid zichtbaar die het gebouw omhult. 

De resterende dakvorm is daardoor een inverse van de verdiepingsvloeren geworden, 

boven de vide een dicht dak en boven de verdiepingsvloeren een lichtstraat. 

Vanuit het museum is een visuele verbinding met de onderwijsfunctie gemaakt. 

Door het atrium van de onderwijsfunctie is daardoor de Zout-zouthal zichtbaar, waar 
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Links: 2.66 
Inrichting eerste verdieping 

Links onder: 2.67 
Inrichting tweede verdieping 

Rechts: 2.68 
Impressie museumruime met zicht op het 
experiencecenrum 

• Objecten 
r:::l Toontafels 

.....dY Vaste inrichting 
m Meubilair 

tegenwoordig de meeste proeven worden gedaan. 

Op de tweede verdieping is tevens een nieuw volume geïntroduceerd. Dit volume 

maakt een gebaar naar Technopolis, om een verbinding te vormen. Deze ruimte 

is geen museum, maar een zichtplaats, waar men even kan ontspannen. Er zullen 

slechts een paar banken in opgesteld worden. Tevens is deze ruimte bedoeld voor 

Deltares om recepties te houden. 

De onderwijsfunctie is verdeeld over drie ruimtes. De leslokalen zijn gesitueerd in 

een nieuw volume aan de zuidzijde van het gebouw. Dit nieuwe volume is net als alle 

andere volumes, die buiten de ETFE-huid komen, transparant van aard, maar harder 

dan de ETFE-huid, omdat zij van glas zijn. 

Door de transparante buitenschil en de transparante binnenhuid van de les- en 

praktijklokalen zijn deze goed licht en wordt er een visuele verbinding met het 

museum en de omgeving gemaakt. Door een vide tussen de lokalen en het museum 

wordt er toch een afstand gecreëerd die voor rust moet zorgen . 
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Links 1: 2.69 
Inrichting derde verdieping 

Links 2: 2. 70 
Inrichting vierde verdieping 

Links 3: 2.71 
Inrichting vijfde verdieping 

Links 4: 2. 72 
Inrichting zesde verdieping 

Links onder: 2. 73 
Dwarsdoorsnede 

Rechts: 2.74 
Impressie zichtplatform tweede verdieping 

1!11 Objecten 
Toontafels 

~ Vaste inrichting 
rn Meubilair 

De bibliotheek bevindt zich in de kelder van het gebouw. Door het verwijderen 

van de begane grondvloer en deze opnieuw te plaatsen, 1200mm hoger dan de 

oorspronkelijke begane grondvloer, is de kelder in feite een souterrain geworden 

die voldoende vrije hoogte heeft en goed voorzien is van daglicht. De bibliotheek 

bevindt zich recht onder het experiencecentrum en heeft door middel van vides 

visuele verbindingen met het experiencecentrum en het museum. 

De studieruimte is buiten het oorspronkelijke gebouw geplaatst, in de spouw tussen 

de oorspronkelijke gevel en de nieuwe ETFE-huid. Deze ruimte heeft slechts door 

kleine ramen, die ruim boven de werkbladen van de studieplaatsen zitten, een 

beperkte visuele verbinding met het museum. Wel is er een visuele verbinding met 

het zichtplatform, maar deze is gesloten door middel van glas en er is voldoende 

afstand tussen beide ruimtes om de rustige studieplekken niet te storen. 

De studieplaatsen bevinden zich boven de vijver met de eerste andere gebouwen 

op enkele honderden meters afstand. Het zijn dus mooie rustige en lichte plekken. 
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Links: 2. 75 
Impressie studieruimte 

Luchtbel 
Materialisatie exterieur 

De herbestemming van het Stromingslab heeft geleid tot een museum in het 

voormalig testgebouw. In het museum moet zowel de historie als de toekomstvisie 

van Deltares tot uiting worden gebracht. Hierbij speelt de buitengevel een belangrüke 

rol. 

Het oorspronkelijke zware en monolithische karakter van het Stromingslab blijft 

behouden. Er wordt een luchtbel om het gebouw gelegd, die het zware gebouw 

ogenschijnlijk moet laten drijven op de vijver. In dit hoofdstuk gaat het om deze 

luchtbel. De luchtbel is een huid van ETFE die om het bestaande gebouw is gewikkeld. 

Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat over de glazen uitbouwen die nieuwe 

volumes vormen aan het gebouw. 

Zoals gezegd moet de ETFE-gevel het idee geven dat deze een luchtbel vormt, die het 

oorspronkelijke gebouw in zich opneemt en het totaal lichter maakt, waardoor het 

mogelijk is het zware gebouw te laten drijven op de vijver. Dit effect moet zowel de 

visie op watermanagement van heden als verleden uitbeelden. In het verleden ging 

watermanagement gepaard met drastische oplossingen, waarbij zware en vooral 

sterke constructies nodig waren. Het Stromingslab in zijn oorspronkelijke staat is 

hier een goed voorbeeld van, een zwaar, sterk en gesloten gebouw. 

Tegenwoordig gaat watermanagement niet meer om de strijd tegen water, maar om 

leven met water, zoals de bekende TV-commercial ons leert, 'Nederland leeft met 

water'. Hiermee ontstaan andere oplossingen en nieuwe concepten die meer licht 

en creatief van aard zijn. Deze nieuwe manier van denken en werken moet worden 

gesymboliseerd door de licht ogende ETFE-gevel die het oorspronkelijke gebouw in 

zich opneemt en hierdoor beschermt tegen het water, door het te laten drijven. 

De ETFE-gevel is opgebouwd uit een staalskelet waartussen de ETFE-kussens zijn 

gespannen. De kussens vormen de thermische scheiding tussen binnen en buiten. 

De kussens bestaan uit vier ETFE-folies met daartussen drie luchtkamers. Deze 

kamers worden op spanning gehouden door een pomp die op het dak van het 

gebouw staat. Het gaat hier om een lagedrukpomp. De kussens dragen tegelijkertijd 
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Links: 2.76 
Technische doorsnede van ETFE-huid 

de zonwering in zich. De verschillende kamers in de kussens kunnen onafhankelijk 

op druk worden gebracht. Op de folies van de binnenste kamer is een golfpatroon 

gedrukt. Door de druk in de middelste kamer te verhogen zet de folie uit waardoor 

er meer licht kan binnenvallen. Als de druk in de middelste kamer wordt verlaagd 

wordt de transparantie lager en wordt er minder licht en warmte toe gelaten tot het 

gebouw. De folie kan 400 tot 500% van zijn oorspronkelijke lengte oprekken. Deze 

marges zullen zeker niet behaald worden, omdat de totale doorsnedemaat van de 

kussens niet zal veranderen. Deze doorsnede bedraagt aan weerskanten 1/6 van 

de overspanning. Met een overspanning van 3600mm betekent dit dat de kussens 

een totale dikte van 1200mm zullen hebben. 

Het materiaal heeft dusdanige oppervlakteeigenschappen dat regen en vuil niet 

hecht aan de oppervlakte. Een reiniginginstallatie is hierdoor niet nodig. De regen 

die op de gevel valt zal zonder de toepassing van hemelwaterafvoer in de vijver rond 

het gebouw terecht komen. Regen die op het ETFE-dak valt zal richting de profielen 

lopen, die de ETFE-kussens op hun plaats houden. Over deze profielen lopen gootjes 

die het water naar het reguliere dak afvoeren. Hier zal het uiteindelijk door een 

hemelwaterafvoer worden verwijderd. 

De ETFE-kussens zijn op het staalskelet bevestigd door middel van aluminium 

klem profielen. Deze klemprofielen klemmen de randen van de kussens in. De randen 

worden hiertoe voorzien van een richel. Van belang is dat de hoeken van de kussens 

niet scherper zijn dan ca. 80°, anders worden de spanningen in het materiaal te 

hoog. Deze situatie is eenvoudig op te lossen door de richel ten behoeve van de 

bevestiging van het ETFT niet door te laten lopen, maar af te ronden of af te kappen, 

waardoor twee stompe hoeken ontstaan. De overgebleven driehoek kan met folie 

gesloten worden. Deze kan niet opgeblazen worden. 

De inklemprofielen zijn bevestigd op stalen spanten die zijn opgebouwd uit twee 

UNP-profielen, hierdoor ontstaat een koker waarin de luchtleidingen verwerkt 

kunnen worden ten behoeve van het oppompen van de kussens. Bij het toepassen 

van een normaal kokerprofiel zou dit niet mogelijk zijn. Door het toepassen van 

UNP-profielen kunnen eerst de leidingen geïnstalleerd worden, waarna de profielen 

met elkaar verbonden worden tot een kokerprofieL Tussen het inklemprofiel en de 

spanten zit stelruimte om maatafwijkingen op te vangen. De spanten zullen grijs 

gecoat worden, omdat gegalvaniseerd staal niet gelast kan worden en de spanten 
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Links 1: 2.77 
01, hoek in luchtkussen 1:10 

Links 2: 2. 78 
DH1, verbinding luchtkussen op spant In 
de gevel1:10 
Links onder 1: 2. 79 
DH2, detail hoekspant 1:10 

Links onder 2: 2.80 
DH3, verbinding luchtkussen op spant in 
dak met luchtafzuiginstallatie 1:10 
Onder: 2.81 
Impressie ETFE-gevel rond het gebouw 

niet, na het installeren van de leidingen, gegalvaniseerd kunnen worden. Alle 

andere stalen onderdelen zullen gegalvaniseerd worden, dit komt, samen met de 

oorspronkelijke buitengevel van het Stromingslab, aan de orde in het hoofdstuk 

materialisatie interieur. 

Naast de ETFE-huid zijn er ook nog nieuwe massa's die door de ETFE-gevel heen 

lijken te prikken. Deze massa's zijn hoofdzakelijk van glas en staan voor de nieuwe 

openheid, die Daltares moet uitstralen. Door de massa's van binnen naar buiten te 

laten prikken lijkt de vernieuwing van binnen uit te komen. 

103 



__ ....---·--r·-

.---' I 
- \ I 

\ I 

-

\ I 
\ I 
\ I 

/ I 
I I 

I I 
/ I 

·-- I I --;-- · I ...._,_ _-J. ---

........_ I 
.......... ) 

I 
I 

\ I 
\ I 

----':J 
/-

104 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

-- --· --

1\ 
I \ 
I \ 
I \ 
I \ 
I \ - ·-' --· t---·_>--· 

--------
----· 

I 

I 

I 
I 

I 
·'-

/ .......... 
. .......... 

I 
1--

1 

--· --

. I 



Links 1: 2.82 
DV1, detail aan fundering 1:10 

Links 2: 2.83 
DV2, verbinding luchtkussen op gording in 
de gevel 1:10 

Links onder 1: 2.84 
DV4, nok 1:10 

Links onder 2: 2.85 
DVS. dakrand 1:10 

Rechts: 2.86 
DV3, aansluitdetails doorbrekingen van de 
ETFE-huid 1:20 
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Onder 1: 2.87 
DV3.11:10 

Onder 2: 2.88 
DV3.21:10 
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Rouw en basic 
Materialisatie interleur 

In het hoofdstuk Herbestemming heb ik beschreven dat ik streef naar een 

analogie, omdat zowel de identiteit van het oorspronkelijke gebouw als de nieuwe 

gebouwonderdelen van gelijk belang zijn en samen één moeten worden. 

De buitengevel is in het hoofdstuk materialisatie exterieur beschreven, de 

materialisatie van de oorspronkelijke buitengevel wordt in dit hoofdstuk behandeld . 

Door de nieuwe huid maakt de oorspronkelijke buitengevel deel uit van het interieur. 

De oorspronkelijke buitengevel was opgebouwd uit metselwerk van lichte 

betonblokken en een roze-bruin kleurige asbest gevelafwerking. Omdat deze 

gevel mee moet gaan doen in de ventilatie en verwarming van het gebouw en er 

gebruik is gemaakt van asbest heb ik besloten de oorspronkelijke buitengevel af te 

breken en te vervangen voor een nieuwe. Het is wel van belang dat het gesloten en 

zware karakter van de oorspronkelijke gevel in takt blijft, daarom laat ik de gevel 

uit prefab betonelementen vervaardigen. In deze elementen kunnen in de fabriek 

alle installaties geïnstalleerd worden om vervolgens meegestort te worden en op de 

bouw als een soort Legostenen op elkaar te worden gestapeld. 

Het beton zal een kleurtoeslag krijgen, waardoor het een vergelijkbare kleur krijgt 

met de asbestplaten waarmee de gevel oorspronkelijk was afgewerkt. Ook zal de 

gevel aan de buitenzijden een structuur krijgen die zich het best laat vergelijken met 

de golven uit de asbest golfplaten. De nieuwe structuur zal alleen hoekiger zijn om 

de grofheid van het gebouw te benadrukken. 

De asbest platen waren in een orthogonaal patroon op de gevel geplaatst. Van 

dit patroon zal afgeweken worden , omdat de betonelementen groter van formaat 

zijn als de asbestplaten. De betonelementen zullen echter ook in een orthogonaal 

patroon geplaatst worden. Dit patroon volgt de stramienmaat van het gebouw, daar 

de betonelementen tussen de kolommen moeten worden geplaatst. Hierdoor komt 

de gridstructuur, die de Deltares-campus domineert, in de binnengevel tot uiting. 
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Rechts: 2.89 
Materialisatie 

Ook de lange smalle ramen uit de oorspronkelijke gevel komen terug in de nieuwe 

gevel. Deze moeten een verbinding vormen van binnen naar buiten en laten daardoor 

ook de ETFE-huid zien. 

Naast de nieuwe gevel zijn er ook in het interieur elementen toegevoegd. Zo is een 

nieuwe verdieping in het gebouw gemaakt en is de begane grondvloer verwijderd om 

deze 1200mm hoger te herbouwen. Ook hier heb ik gezocht naar een analogie. Dit 

betekent echter niet dat het niet zichtbaar mag zijn wat nieuw is en wat bestaand. 

De nieuwe vloeren zijn een combinatie van beton en gewalste damwandprofielen. 

Deze profielen kunnen een deel van de taak van de bewapening op zich nemen en 

dienen tegelijk als verloren bekisting. Dit is ideaal voor de renovatiebouw. 

De constructieonderdelen zijn van gegalvaniseerd staal. Dit past goed bij de plafonds 

waar de damwandprofielen nog zichtbaar zijn en het heeft een mooi rouw, basic en 

industrieel karakter dat past bij het beton van de bestaande gebouwonderdelen. Door 

een andere materiaalkeuze zijn de nieuwe gebouwdelen herkenbaar, maar gaan 

geen contrast aan. Gegalvaniseerd staal en beton zijn beide ruwe bouwmaterialen. 
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Nieuwe stabiliteit 
Constructie 

Het Stromingslab had een betonnen hoofddraagstructuur, bestaande uit betonnen 

kolommen met een hart op hart afstand van 4800mm. Alle binnenvloeren en balken 

waren van beton. Het dak bestond uit stalen vakwerkliggers. Het gebouw haalde zijn 

stabiliteit uit betonnen schijven in de gevel en de schijfwerking van het dak. Mogelijk 

was het dak ook constructief verbonden met de watertoren, dan zou de watertoren 

ook een bijdrage leveren aan de stabiliteit, dit is echter niet volledig op te maken uit 

de tekeningen. 

Bij de herbestemming zullen er een paar ingrijpende veranderingen plaatsvinden. 

Door de nieuwe gevel die om het oorspronkelijke gebouw wordt gelegd zal de 

windbelasting niet meer worden afgedragen op de kolommen in de gevel, maar 

door de constructie van de nieuwe gevel. Dit heeft tot gevolg dat de stabiliserende 

schijven in de oorspronkelijke gevel niet meer meewerken in de stabilisatie van het 

gebouw. 

Tevens komt er een nieuw dak op het gebouw te liggen, dat geen constructieve 

verbinding maakt met de oorspronkelijke gevel. Door deze veranderingen is het 

bestaande gebouw in principe volledig onstabiel geworden. 

Om het gebouw stabiel te maken zal het nieuwe dak tevens als stabiele schijf werken. 

De nieuwe gevel zal de verticale krachten afdragen op de bestaande vakwerkliggers 

en de horizontale krachten, zoals de wind, op de schijf die het dak vormt. Het dak 

zal constructief verbonden worden met de watertoren, waardoor deze als stabiele 

kern zal dienen. Hiertoe zal de oorspronkelijke constructie van de watertoren 

versterkt moeten worden. Naast de watertoren wordt er ook een nieuwe stabiele 

kern gebouwd. Deze nieuwe stabiele kern en de watertoren bevinden zich over de 

lengte van het gebouw gezien op 1/3 en 2/3, dit houdt dus in dat beide kernen 

ongeveer 1/3 van het uiteinde van het gebouw liggen. Dit valt binnen de ideale 

range van 1/5 tot 3/5. 
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Onder: 2.90 
Constructieprincipe 

Rechts: 2.91 
Bestaande constructie en nieuwe 
constructiedelen 

1/3 

De nieuwe gevel, die bestaat uit een staalskelet, afgewerkt met ETFE-kussens, zal 

zijn krachten afdragen op de bestaande vakwerkliggers in het dak en een nieuwe 

fundering, die rond het gebouw ligt. Om het pompsysteem voor de ETFE-kussens in 

de constructie te kunnen verwerken is de constructie opgebouwd uit kokers die zijn 

vervaardigd uit U NP-profielen. U NP-profielen zijn zowel in de X alsdeY richting stijf, 

hierdoor kan zowel de normaalkracht, de kracht van de wind, als de kinkkracht, die 

ontstaat door het onder een hoek plaatsen van de kolommen, worden opgevangen. 

Aan de constructie binnenin het gebouw zal weinig veranderen. Er komen nieuwe 

constructieonderdelen in het gebouw ten behoeve van de nieuwe verdiepingen die 

gebouwd worden . Deze nieuwe verdiepingen zullen een stalen constructie krijgen, 

die direct afdraagt op de bestaande betonconstructie. De kolommen komen recht 

boven elkaar te staan. 
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Links: 2.92 
Ventilatie- en verwarmingsconcept 
zomersituatie 

.... Lucht koud .... Lucht _.. Lucht warm - Water koud - Water - Water warm 
____,. Stroomrichting 
./'<> Natuurlijke luchtstroom 

Energiebesparend verwarmen en ventileren 
Duurzaamheld 

In het vooronderzoek is duurzaamheid een belangrijk onderwerp geweest. Tijdens 

het ontwerpproces is dit onderwerp iets naar de achtergrond verschoven, omdat de 

onderwerpen identiteit en herbestemmen een belangrijkere rol zijn gaan spelen. 

Desondanks is duurzaamheid een belangrijk onderwerp met het oog op de toekomst. 

Hierbij is speciaal het duurzaam maken van bestaande gebouwen een belangrijk 

vraagstuk. Omdat het onmogelijk is alle bestaande gebouwen te vervangen voor 

nieuwe duurzame gebouwen. 

Ervoor te kiezen een bestaand gebouw te herbestemmen is op zich al een duurzame 

keuze. De energie die in de bouw en de materialen van het bestaande gebouw zit 

blijft behouden en deze energie hoeft niet meer gebruikt te worden bij de bouw van 

een nieuw gebouw. Doordat er slechts beperkt sloopwerkzaamheden plaatsvinden 

wordt ook de afvalberg die van het gebouw zou komen gereduceerd. 

Duurzaamheid is breder dan alleen energie- en C02-uitstoot. Het gaat ook om 

kwaliteit. Om deze punten van duurzaamheid in één te vatten heb ik het doel gesteld 

een verwarmings- en ventilatieconcept te ontwikkelen dat zomin mogelijk energie 

gebruikt en altijd direct met buitenlucht werkt. Dus geen circulatie en extra filtering 

van lucht. 

Door dit doel na te streven zijn er minder fossiele brandstoffen nodig om het gebouw 

te verwarmen en te koelen en de luchtkwaliteit is van zeer hoge kwaliteit, omdat 

deze altijd vers is. Er kan geen Sick Building Syndrome ontstaan. 

Hoe werkt het concept? 

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen de zomer- en de wintersituatie. Het 

concept werkt hoofdzakelijk door middel van een aquifer, een warmtepomp en 

verscheidene warmtewisselaars. 
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Links: 2.93 
Ventilatie- en verwarmlngsconcept 
wintersituatle 

_. Lucht koud _. Lucht _. Lucht warm - Water koud 
___.., Water 

Water warm - Stroomrichting 
/'i> Natuurlijke luchtstroom 

Zomersituatie 

In de zomer moet het gebouw gekoeld worden. Dit wordt gedaan door middel van het 

koelen van de lucht die gebruikt wordt om het gebouw te ventileren. 

De warme buitenlucht wordt aangezogen op het dak. Daar wordt de lucht voorgekoeld 

door middel van een warmtewisselaar die de buitenlucht voorkoelt met de koelere 

binnenlucht die afgezogen wordt. De voorgekoelde buitenlucht wordt vervolgens 

gekoeld tot de tempratuur waarop de lucht het gebouw wordt ingeblazen. In het 

gebouw warmt de lucht op, maar blijft kouder dan de buitenlucht. Dit warmteverschil 

wordt gebruikt in de warmtewisselaar die de buitenlucht voorverwarmt. 

In de luchtbehandelingskast wordt de lucht uiteindelijk tot de juiste tempratuur 

gekoeld. In de luchtbehandelingskast wordt de lucht gekoeld door middel van 

aardkoelte. Dit werkt als volgt: Onder het gebouw ligt een aquifer, deze zorgt voor 

warmte- en koudeopslag in de bodem . Een aquifer heeft een warme- en een koude 

kant. De koude kant wordt in de zomer gebruikt om het gebouw te koelen en de 

warme kant wordt in de zomer opgewarmd voor de winter en vice versa. 

In de zomer wordt er water van de koude kant van de aquifer naar de warme 

kant gepompt. Hierbij wordt het water door een warmtewisselaar gepompt om 

de waterstroom die door de luchtbehandelingskast loopt te koelen en het water 

wat naar de warme kant van de aquifer loopt te verwarmen. Vervolgens wordt dit 

gekoelde water verder gekoeld in een warmtepomp, de warmte die hierbij vrijkomt 

wordt tevens in de warme kant van de aquifer gepompt. Door het toepassen van 

een warmtepomp kunnen er drie eenheden warmte- dan wel koude-energie aan het 

water worden toegevoegd door er één eenheid elektrische energie aan toe te voegen, 

hiermee wordt het rendement van het systeem verhoogd. Het gekoelde water dat uit 

de warmtepomp komt wordt in de luchtbehandelingskast gebruikt om de lucht die 

het gebouw ingeblazen wordt te koelen . Bij het koelen van de lucht wordt het water 

opgewarmd. Dit water wordt weer gekoeld in de warmtewisselaar bij de aquifer. 

Wintersituatie 

's Winters werkt dit systeem de andere kant op. In de winter moet het gebouw 

verwarmd worden door de beperkte warmtebronnen in het gebouw. Dit gebeurt 

tevens door de lucht die ingeblazen wordt op de gewenste tempratuur te brengen. 
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Links: 2.94 
Luchtstroom In het gebouw 

q=9' Lucht inblaas 

~~ Lucht inblaas difuus 

:::---
~Lucht afzuiging 

Er wordt koude lucht van buiten aangezogen, deze lucht wordt voorverwarmd 

door middel van een warmtewisselaar op het dak die de koude buitenlucht 

voorverwarmt met de warmere binnenlucht die afgezogen wordt. Vervolgens wordt 

de voorverwarmde lucht op tempratuur gebracht in de luchtbehandelingskast. De 

luchtbehandelingskast verwarmt de lucht door middel van de warmte die zomers is 

opgeslagen in de aquifer. In de winter wordt het water in de aquifer van de warme 

naar de koude kant gepompt. Hierbij wordt het water door een warmtewisselaar 

gepompt die het water opwarmt waarmee de lucht in de luchtbehandelingskast 

wordt opgewarmd. Voordat het water naar de luchtbehandelingskast wordt gepompt 

wordt het eerst verder verwarmd in de warmtepomp, hierdoor wordt de koude kant 

van de aquifer extra met koude geladen. Met dit warme water wordt de ingeblazen 

lucht verwarmd. Hierdoor koelt het water af. Dit water wordt nog eens verder gekoeld 

door middel van een warmte wisselaar om de koude kant van de aquifer met koude 

op te laden voor de zomer situatie. Ten slotte wordt het koude water weer opgewarmd 

door middel van de aquifer. 

Alle installaties staan in de installatieruimte in de kelder van het gebouw. De aquifer 

wordt onder de nieuwe stabiele kern geboord. Hier is ruimte, omdat er nog geen 

bestaande fundering ligt. Alleen de warmtewisselaars die de aangezogen lucht 

voorverwarmen of koelen staan op het dak. De warmtewisselaars, die in de winter 

het koude water dat uit de luchtbehandelingskast komt verder koelt, staan in een 

buitenruimte naast de installatieruimte. Door de belangrijkste installaties in één 

ruimte te zetten worden de leidinglengtes gereduceerd en treden er slechts beperkte 

verliezen op. 

De verwarmde of gekoelde lucht wordt in de kelder langs de wanden het gebouw 

ingeblazen en door de prefab betonelementen waar de oorspronkelijke buitengevel 

van is herbouwd. In de nok van het dak wordt de lucht afgezogen. De lucht wordt 

diffuus ingeblazen, hierdoor zal er geen tocht ontstaan. 
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Conclusie 

Bij aanvang van de ontwerpfase van het afstuderen heb ik de ontwerpopdracht 

geformuleerd: 

'Ontwikkel een visie en ontwerp een gebouw waarin Deltares zichzelf kan presenteren 

naar een breed publiek. Laat in het gebouw zowel de historie als de toekomstvisie 

van Deltares tot uiting komen.' 

Deze ontwerpopdracht is ontstaan uit de situatie waarin Deltares zich bevindt. 

Deltares is een fusie van vijf bedrijven met vijf identiteiten. Deze bedrijven moeten 

samen Deltares worden. Het doel van de fusie is integrale samenwerking op het 

gebied van deltatechnologie. Voor integrale samenwerking is meer openheid nodig, 

men moet weten waar de ander mee bezig is. 

Daarnaast wordt Deltares voor het grootste deel door de staat gefinancierd. De 

overheid zet zwaar in op de kenniseconomie en Deltares is één van Nederlands 

kroonjuwelen op het gebied van de kenniseconomie. Deltares zou daarom meer 

uiting moeten geven aan wie ze is en wat ze doet maar vooral ook wat ze gedaan 

heeft. Onder andere de realisatie van de Deltawerken is daar een goed voorbeeld 

van. 

De ontwerpopdracht heeft geresulteerd in een entreegebouw voor de Deltares

campus dat antwoord geeft op de onderzoeksvraag. Voor ik dit antwoord toelicht zal 

ik eerst de deelvragen, die geleid hebben tot het antwoord op de ontwerpopdracht, 

de revue laten passeren. 

'In welke mate moet de campus voor het publiek toegankelijk zijn om ook door 

middel van de campus uiting te geven aan de identiteit en de werkzaamheden van 

Deltares?' 

De campus is op dit moment een vrij gesloten ruimte. Dit zorgt ervoor dat de campus 

een zeer rustige omgeving is. Deze rust wordt zeer gewaardeerd door de werknemers, 

maar zorgt er ook voor dat de campus zeer introvert is. Ik heb ernaar gestreefd een 

semiopenbaar karakter te creëren. Ik heb in de visie op het masterplan een icoon 
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ontwikkeld dat een visuele verbinding aangaat met het centrum van Technopolis. 

Hier zijn de mensen! Dit icoon moet mensen nieuwsgierig maken en naar de campus 

lokken. Door de expressiviteit van het gebouw straalt de campus openheid uit, maar 

door het behouden van de grachten rond de campus is er ook geslotenheid. Dit 

levert een semiopenbaar karakter op. Hierdoor blijft de campus relatief rustig, maar 

straalt het meer openheid uit in vergelijk met voorheen en oogt de campus ook 

gastvrijer naar gasten. 

'Hoe kunnen zowel de historie van het Thijsse-erf als de toekomst van de Deltares

campus tot uiting worden gebracht in een ontwerp van de campus?' 

Deltares is belangrijk voor Nederland door het werk dat zij levert op het gebied van 

deltatechnologie. In het verleden hebben de bedrijven, die nu Deltares vormen, 

zware werken ontwikkeld die Nederland tegen het water beschermen. De campus 

zoals die nu is, is een goede weerspiegeling van de werkwijze die in het verleden 

werd gehanteerd. Omdat Deltares en vooral ook Nederland hiermee wereldfaam 

op het gebied van Deltatechnologie hebben opgebouwd vind ik het belangrijk deze 

historie in de campus te behouden. Hiertoe heb ik het strakke tegen-natuurlijke 

grid waarin de campus is gebouwd behouden. Dit grid symboliseert de functionele 

rechtlijnigheid van het verleden van het Thijsse-erf. Tegenwoordig bestaat een meer 

creatieve manier van werken, deels door integrale samenwerking. Hierbij wordt meer 

mét het water gewerkt in plaats van tegen het water. Deze manier van werken heb 

ik als laag onder de campus geschoven door tussen de gebouwen een soort nieuwe 

polderstructuur de introduceren met wetlands, waardoor gedeeltes van de campus 

tijdelijk onder water kunnen komen te staan. 

'Welke functie moet het entreegebouw van Deltares hebben om Deltares het best te 

kunnen exposeren naar een breed publiek?' 

Het gebouw heeft uiteindelijk meerdere functies gekregen. Dit omdat het gebouw 

uiting moet geven aan wat Deltares is. Hierbij komen meerdere facetten aan de 

orde. Tevens moet het gebouw een functie hebben waarin Deltares zich letterlijk 

kan exposeren naar zowel destake-en shareholders als naar een breed publiek dat 

geïnteresseerd is in de geschiedenis en de toekomst van de relatie van Nederland 

met water, dat vertegenwoordigd wordt door Deltares. 

122 



De functie heeft als motto gekregen 'Kennis dragen, Kennis delen' Het belangrijkste 

hierin is het museum waarin Deltares zich exposeert, maartevens een representatieve 

ruimte is om gasten te ontvangen en kennismakingsdagen te organiseren. 

'Welke locatie moet de nieuwe functie op de Deltares-campus krijgen?' 

In de stedenbouwkundige visie is naar voren gekomen dat er een icoon bij de 

entree van de campus moet komen om bezoekers nieuwsgierig te maken naar de 

campus. Aangezien dit icoon bij de entree staat en de nieuwe functie bezoekers 

moet opvangen en informeren is dit direct de juiste locatie voor het nieuwe gebouw. 

'Welke ontwerphouding moet aangenomen worden ten opzichte van de 

herbestemming van het gebouw om de identiteit het best tot uiting te laten komen?' 

Het is mijn bedoeling geweest in het entreegebouw de historie van Deltares één 

te laten worden met de toekomst van Deltares. Hiertoe heb ik de retorische figuur 

van 1 +1=1 toegepast, zoals M. Provoost die beschrijft in haar boek Re-Arch. Hierbij 

worden de nieuwe en de bestaande gebouwdelen samen één gebouw. 

Daarnaast het ik gekozen een analogie aan te gaan met het bestaande. Hiermee 

heb ik bewerkstelligd dat de nieuwe identiteit zich niet afzet tegen de oude identiteit, 

maar dat deze elkaar versterken. 

'Ontwikkel een visie en ontwerp een gebouw waarin Deltares zichzelf kan presenteren 

naar een breed publiek. Laat in het gebouw zowel de historie als de toekomstvisie 

van Deltares tot uiting komen.' 

Het entreegebouw is een publiek toegankelijk gebouw geworden met een 

museumfunctie, waarin Deltares zich letterlijk aan een breed publiek kan 

presenteren. 

Het tot uiting brengen van de historie en de toekomst van Deltares had meer 

voeten in de aarde. Het entreegebouw is een herbestemming geworden van een 

oorspronkelijk gebouw dat gebruikt werd voor proefopstellingen. Dit was een zwaar 

ogend gebouw en gaf hiermee een goed beeld van de geschiedenis van Deltares: 

'Als we het maar zwaar genoeg maken, dan overleven we wel'. Tegenwoordig is de 

teneur meer: 'Als we het maar licht genoeg maken, dan kunnen we ons aanpassen 
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aan een nieuwe situatie'. In eerste instantie heb ik geprobeerd letterlijk een fysieke 

interactie aan te gaan met het water rond het gebouw. Dit is echter niet gelukt, 

daar de schommelingen in het waterpeil van de polder te minimaal zijn om deze te 

ervaren in het gebouw. Dit is echter wel gelukt in het masterplan. Door het toepassen 

van wetlands kan het aanzicht van de campus al bij kleine schommelingen in het 

waterpeil een totaal andere aanblik bieden. 

In het entreegebouw heb ik uiteindelijk naar een andere oplossing gezocht. Dit is 

een huid van ETFE rond het bestaande gebouw geworden. Deze huid is een lichte 

oplossing, een soort luchtbel, die het zware bestaande gebouw ogenschijnlijk op de 

vijver laat drijven. En het bestaande zware gebouw laat de luchtbel niet opstijgen. 

Hiermee wordt de historie en de toekomst meer symbolisch weergegeven en gaan 

een samenwerking aan, waardoor het verleden en de toekomst in evenwicht zijn in 

het heden. 

124 



Kwaliteit en kwantiteit 
Reflectie 

Opdracht 

De generatie van afstudeerders, die gestart is in september 2010, is de eerste voor 

wie een harde deadline staat, namelijk dat het afstuderen, M3 en M4, in één jaar 

afgerond moet zijn. Ongeacht de motieven, die hieraan binnen de universiteit ten 

grondslag liggen, vind ik dit een goede regel. Voor alle projecten zijn deadlines en dit 

geldt zeker in de praktijk. Daarnaast vind ik dat als je het besluit hebt genomen af 

te studeren dat je je focus daar op moet liggen, het duurt een jaar en er staat veel 

op het spel. 

Met het inkrimpen van de gestelde tijd, die er voor het afstuderen staat, moet echter 

ook het verwachtingspatroon worden bijgesteld. Dit geldt voor zowel de student als 

de universiteit. Minder tijd mag niet minder kwaliteit betekenen, maar minder tijd 

heeft mijns inziens wel minder kwantiteit tot gevolg. 

Om dit specifiek op de afstudeeropdracht van het Deltares-atelier te betrekken en 

waar ik zelf mee bezig ben geweest: De opdracht is gestart met het ontwikkelen 

van een stedenbouwkundige visie op de Deltares-campus, vervolgens een gebouw 

ontwerpen op de Deltares-campus dat recht doet aan deze visie en dit gebouw ook 

technisch uitwerken. Zover ik op dit moment kan beoordelen (03-08-2011) ben ik 

de enige in het atelier die er aan toekomt het gebouw in zekere zin technisch uit te 

werken. Door de tijdsdruk die er op de technische uitwerking is komen te liggen ben 

ik er niet volledig van overtuigd dat deze van voldoende kwaliteit is. 

Als de harde grens van één jaar wordt gesteld moeten er keuzes worden gemaakt 

om de kwaliteit van de onderdelen te garanderen. Ik vind dat de nadruk binnen het 

atelier had moeten liggen op de stedenbouwkundige visie en het ontwerpen van 

het gebouw of het ontwerpen van het gebouw en de technische uitwerking, maar 

niet alle drie de onderdelen. De keuze die hierin gemaakt had kunnen worden zou 

meer kunnen ingaan op de persoonlijke interesses van de student. Dit had voor 

mijn betekend, dat ik mij gefocust had op het ontwerpen van een gebouw en de 

technische uitwerking hiervan, hier ligt mijn belangstelling en had ik meer willen 

laten zien. 
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Proces 

Het proces is in mijn optiek chaotisch verlopen. Het verstellen van deadlines was de 

normale gang van zaken binnen het atelier en deze chaos heeft zich uiteindelijk ook 

doen gelden tijdens de eerste groenlichtpresentatie waar niemand van het atelier 

een groenlicht heeft gehaald. 

Deze chaos had twee redenen: 'Wat wil ik en wat wordt er van me verwacht!', beide 

waren niet duidelijk! Ik heb aan het begin van het afstuderen een afstudeerplan 

geschreven dat ik achteraf gezien zelf als onvoldoende beschouw, omdat het me 

geen houvast heeft geboden tijdens het afstuderen. Achteraf gezien, denk ik, zeker 

gezien de tijdsdruk, dat dit een heel belangrijk document is. 

Het afstudeerplan had ik in nauw overleg met de begeleidingscommissie moeten 

opstellen. Dit had het document moeten zijn, aan de hand waarvan beoordeeld had 

moeten worden of de doelen voor het afstuderen bereikt zijn. In het afstudeerplan 

hadden dus ook duidelijke keuzes gemaakt moeten worden, zoals ik in de eerste 

alinea heb beschreven. Door het nauwe overleg met de begeleiding had er ook bij 

de studenten een duidelijk beeld kunnen ontstaan van de verwachtingen die de 

begeleiding van het atelier had. 

Afstudeercommissie 

Mijn afstudeercommissie bestond uit drie personen, de twee vaste begeleiders van 

het atelier, Prof. ir. Jeanne P. T. Dekkers en André J. M. Walraven arch. AvB. Het 

is niet meer noodzakelijk dat er een derde begeleider in de commissie zit. Ik heb 

hier echter wel voor gekozen, in eerste instantie was ik in de veronderstelling dat 

ik een derde begeleider moest hebben, maar achteraf gezien denk ik ook dat het 

verstandig en belangrijk is een derde begeleider te hebben. Mijn derde begeleider 

was Ir. Maarten H. P. M. Willems. 

Het atelier had in principe iedere week begeleiding van Jeanne Dekkers en of André 

Walraven. Over de kwaliteit van de begeleiding heb ik niet te klagen, kritieken 

en opmerkingen waren overwegend opbouwend van aard en gaven voldoende 

aanleiding om mee verder te werken. Wat ik wel als probleem heb beschouwd was de 

frequentie van de begeleiding. Vooral door het drukke schema van Jeanne Dekkers 

zaten er tussen de momenten van begeleiding nogal eens te lange periodes, terwijl 

bij mij wel de behoefte bestond de vorderingen voor te leggen. De frequentie van 

iedere week begeleiding is wellicht niet voor iedereen nodig, maar door wisselvallige 

aanwezigheid van Jeanne Dekkers was er naar mijn gevoel te weinig regelmaat in 
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de begeleiding, hierbij moet ik wel aantekenen dat wij altijd welkom waren om naar 

Delft te komen om daar extra begeleiding van Jeanne Dekkers te krijgen. 

Om nog even terug te komen op de derde begeleider. Ik zag Maarten Willems 

gemiddeld één keer in de vier weken. Doordat ik minder begeleiding van hem had, 

had hij meer afstand van het ontwerp en het proces, hierdoor kreeg ik andere 

reacties en vragen, die misschien niet naar boven waren gekomen als het ontwerp 

alleen bevraagd en bekritiseerd zou worden door de leden van het atelier en de 

twee vaste begeleiders. Ik wil toekomstige afstudeerders sterk aanraden een derde 

begeleider bij de afstudeercommissie te betrekken. 

Het leerproces 

Ten slotte wil ik nog even stilstaan bij het leerproces van dit afstudeerproject. Een 

belangrijke les is hiervoor al uitvoerig aan de orde geweest: Maak een plan en maak 

ook duidelijke keuzes in het plan. 

Een ander belangrijk punt is dat ik bij dit project echt vanuit een visie heb geprobeerd 

te werken en daardoor een beeld voor ogen had dat ik wilde verwezenlijken in 

een ontwerp. In dit geval was dat het samen laten komen van de historie en de 

toekomstvisie van Deltares, waardoor de identiteit van het bedrijf tot uiting zou 

komen in de campus en het nieuwe entreegebouw. 

Of dit doel in voldoende mate is gelukt is aan de afstudeercommissie om te 

beoordelen, maar ik ben er in ieder geval van overtuigd, dat dit het geval is. 

Deze manier van werken had wel consequenties die het proces voor mij moeilijker 

hebben gemaakt. Voorheen begon ik altijd met het ontwerpen van een praktische 

indeling van het gebouw, waarbij bijvoorbeeld de toiletten, schachten en stabiele 

kernen eerst werden geplaatst en de rest van het ontwerp zich hiernaar moest 

schikken. Dit is, denk ik, een zeer geschikte ontwerpmethode om een kantoorgebouw 

op een bedrijventerrein te ontwerpen, maar dit biedt onvoldoende houvast om een 

architectonisch object als een museum te ontwerpen. 

In het ontwerp voor het entreegebouw van de Deltares-campus heb ik het beeld dat 

ik wilde bereiken laten prevaleren boven de praktische indeling van het gebouw. 

Deze manier van werken bracht veel problemen met zich mee bij het definitief 

maken van de plattegronden, maar hierdoor heb ik wel voor het eerst het idee dat ik 

bezig ben geweest met het verwezenlijken van architectuur. 
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